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•  Peanäitejuht on kuraator. Eestis leidub palju loomeinimesi, kellega  
koostöö võiks rikastada teatrit ja selle truppi, leiab Uusberg.

•  Vana aja despootlik juhtimisstiil oleks teatris kui tagasilangemine  
rassismi ja naiste õiguste allasurumise juurde.
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Korda saavad kõik  
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Kümme koolistaadioni 
jääb suvi läbi linnarahvale 
avatuks. LOE LK 5
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MAGAV DIGITIIGER: Miks Eesti ei  loo e-õppevahendeid?
Miks ei ole Eestis riiklikult valmistatud õppevideosid, 
mille abil õpilased saaksid põhiasjad endale kiiresti sel-
geks teha, imestavad nii õpetajad kui ka lapsevane-
mad. Õpetaja ülesandeks jääks siis õpitu kinnistamine 
ja teadmiste kontroll ning lapsed saaksid vähemalt osa 
teadmisi omandada iseseisvalt. "Kui ma tahan näiteks 
arvutiõpetuse tunni jaoks häid materjale, on mul prae-
gu need lihtsam ise välja mõelda kui internetti otsima 
minna," ütleb õpetaja Diana Poudel. "Korralike video-
tundide tegemine on õpetajatele väga ajamahukas töö 
ja videoloengute kvaliteet on ebaühtlane."

Maades, kus meile harjumus-
pärast e-kooli polnud, võeti hilje-
malt koroonapandeemia esime-
se laine lõpuks ehk eelmisel ke-
vadel jalad kõhu alt välja ja ha-
kati televisioonis ja veebis pak-
kuma senisest rohkem ja kvali-
teetsemat koolitundide videosisu. 
Eestis ei tekkinud paraku ka epi-
deemia teisel laineharjal arutelugi 
nn telekooli (taas)käivitamiseks. 
Jakob Westholmi gümnaasiumi 
direktor Rando Kuustiku (pil-
dil) sõnul on tal seda isiklikult 
väga valus tõdeda. "Eesti võiks 
ja peaks olema esirinnas 
oma hariduse e-la-
hendustega," nen-
tis Kuustik. "Ol-
les maailmas 
ringi vaadanud 
ja näinud eri rii-
kide arenguid di-
gilahendustes, kar-
dan, et oleme õige kii-
resti minetamas hariduse e-riigi 
edukat positsiooni, sest muud rii-
gid lähevad meist mööda. Mul on 
olnud õnn väga mitmel aastal kü-
lastada Suurbritannias üht maail-
ma suurimat haridusinnovatsioo-
ni konverentsi ja olen alati imes-
tanud, et seal on esindatud vä-
ga palju riike Aasiast Euroopani, 
aga ma ei näe seal Eesti edulu-
gu haridusvaldkonna eeskõnele-
jana, sest me kipume liugu lask-
ma oma Tiigrihüppe unistusel, 
mis jääb kaugesse minevikku."

Distantsõpe viis ühest äär-
musest teise

Kas Eesti e-riigina ei näe va-
jadust nn telekooliks ehk e-õppe-
materjalide tootmiseks? Koroona 
esimese laine ajal väitis haridus-
ministeerium, et põhikooli tar-
beks pole riiklikult korraldatud 
e-õppematerjale vaja – seisukoht 
oli, et põhikooli õppematerjale, 
sealhulgas interaktiivseid, pakub 

eraturg ning need on tasuta kät-
tesaadavad. Erafirmad aga tõst-
sid hinda ja riik enam interaktiiv-
seid materjale rahastada ei kavat-
se. Seega ei täitu pikka aega dis-
tantsõpet korraldanud õpetajate 
ja koolijuhtide soov, et põhikoo-
li õppeained oleksid kaetud eri 
sorti interaktiivsete õppemater-
jalidega, sh videotega.

Telekooli rakendavad näiteks 
Prantsusmaa Ühendkuningriik, 
Venemaa ja Saksamaa. Prant-
susmaa riiklik  koolitelevisioon 
teeb kadedaks. Seal on nii õpe-
tajad tahvli ees kui ka hästi toi-
metatud videod, enamasti poo-
letunnised loengud. Saadaval on 
head kümne küsimusega testid 
eri ainetes, nt ajaloos ja kirjan-
duses. Võõrkeeltest õpetatakse 
inglise, hispaania ja saksa keelt.

Brittide avalik-õiguslikul ka-
nalil BBC-l on nii veebis kui 

ka lineaarlevis mastaapne ha-
ridussaadete tele- ja raadi-
oprogramm. Iga inglise kee-
le oskaja ka meil võib vabalt 
kasutada.

Venemaa haridusministee-
riumi loodud E-Kool sisaldab li-

saks õppematerjalidele ka ani-
matsioone ja videosid. Eraldi on 
õpilase, lapsevanema, õpetaja ja 
kooli profiilid. Ainult istu arvuti 
taha ja õpi. 

Saksamaal alustas jaanuari 
keskel koos koolide sulgemisega 
Baierimaa avalikõigusliku BR-i ja 
Austria ühine koolikanal ARD 
alpha, mille saateid saab jälgida 
argipäevadel.

Kuustik näeks erakordset või-
malust astuda nüüd ja praegu 
samme, et saaksime selja sirgu 
lüüa ja öelda: me ei ole haridus-
valdkonna eeskõnelejana kuski-
le kadunud. "Ja siin võiks olla 
riigil suurem panus erafirmade 
ees," rõhutas Kuustik. "Loomu-
likult on Eesti väiksust arvesta-
des selliste tehnoloogiate aren-
damine kallim kui mujal maail-
mas, sest turg on mujal suurem. 
Aga me ei peaks hetkel niivõrd 
mõtlema kasumi kui rohkem selle 
peale, millist sisulist kasu saaks 
Eesti õpilane ja Eesti haridus ül-
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diselt. Koolid ootavad riigi tuge 
selliste keskkondade rahastami-
sel, mida ollakse juba harjunud 
kasutama. Ja omavalitsuste eri-
nevad rahalised võimalused sea-
vad sel juhul õpilased ja õpeta-
jad väga ebavõrdsesse olukorda."

Tulemus sõltus seni  
õpetajast

Õpetaja ning seitsmendas klas-
sis käivate kaksikutest poja ja 
tütre ema Diana Poudel rääkis, 
et 2020. aasta kevade distants-
õpe algas väga suure üllatusena. 
"Paljudes koolides puudus val-
misolek videotundideks," tõdes 
ta. "Õpilased jäeti väga omapäi 
ning see tekitas vanemates palju 
pahameelt. Sel kevadel seevastu 
lükkasid osad koolid pendli teise 
äärmusesse ning õpetajatelt nõu-
ti üle 50% tundidest videotundi-
dena, samal ajal kui nii mõnda-
gi oleks õpilased võinud iseseis-
valt ära õppida."

Olgugi et Diana enda lapsed 
said distantsõppega hakkama, 
pani ta ise õpetajana tähele, et 
Teamsi ja Zoomi tunde oli lõp-
peval õppeaastal liiga palju ning 
see põhjustas lastes motivatsioo-
nilangust ja trotsi. "See omakor-
da tekitas olukorra, kus osa tun-
de kulgeski nõnda, et õpetaja rää-
kis ja õpilased olid passiivses rol-
lis. Paratamatult leiti endale ar-
vuti taga istudes muud tegevust. 
Olen ka ise näinud, kuidas mõni 
õpilane tõstab keset tundi võidu-
kalt käed – kuidagi ei tahaks us-
kuda, et parajasti õpitav aine teda 
nüüd nii elevile ajas! Olgem au-
sad, õpilane võib ju küll kaame-
ra sisse lülitada ja teha arvuti ta-
ga ikka 25 muud asja! Kaamera-
pilt ei näita kuidagi aktiivset osa-
võttu tunnist. Minu tundides esi-
nes ka juhtumeid, mil lõpetasin 
tunni varem, aga kolm last jäid 
justkui ikka tundi!"

Mõistagi tulid eelmisel keva-
del muutused sedavõrd kiiresti, et 
ainuke võimalus oligi testida, et 
leida tasakaalu õpilase iseseisva 
õppimise ja videotundide vahel. 
"Tulemus sõltus siin väga õpeta-
jast," nentis Poudel.

Poudeli enda õpetatavad ai-
ned on sellised, kus ta niikuinii 
peab õppematerjalid ise looma, 
kuid saadud tagasiside on igati 
positiivne olnud. "Kõige armsam 
oli talvel ühe gümnaasiumiõpila-
se vanema kiri – ema kirjutas, et 
talle väga meeldivad mu tunnivi-
deod ning nad vaatavad neid koos 
lapsega," meenutas Poudel. "Aga 
videomaterjale on igas aines tege-
likult vaja palju rohkem."

Poudel nentis samas, et hea vi-
deo tegemine on väga ajamahu-
kas töö ning tegevõpetajana on 
raske toota kvaliteetset videosi-
su tundide andmise kõrvalt. "Ise 
plaanin järgmisel õppeaastal võt-

ta käsile ühe videokursuse loo-
mise ning pakun seda koolide-
üleselt," lausus Poudel. "See on 
täiesti teistmoodi kontseptsioon, 
milles kombineerin videoloen-
guid enesekontrollitestide ja ise-
seisvate töödega. Eks endal ole 
ka veidi hirmu, kas suudan nüüd 
paarkümmend 50-minutilist vi-
deoloengut luua, mis õpilastele 
ka piisavalt põnev ja samas ka 
hariv oleks. Kuid asjaolu, et ju-
ba esimese tutvustava kirja pea-
le on võtnud ühendust päris palju 
koole, näitab, et ka koolid saavad 
aru: videoloengud on tulevik."

Millistes ainetes oleks video-
materjale enim vaja, on Kuusti-
ku sõnul nägemused väga erine-
vad, nagu enamiku programmi-
de ja õppematerjalide kasutami-
se puhul. "Õpetajad kurdavad, et 
kvaliteet on ebaühtlane; kui kon-
kurents oleks suurem, oleks ilm-
selt ka valik laiem," tõdes Kuus-
tik. "Olles ise ka tegevõpetaja ja 
õpetades ühe e-keskkonna järgi 
bioloogiat gümnaasiumi õppeast-
mes, toetun väga sageli just nen-
dele keskkondadele, et õpilased 
saaksid oma teadmisi kinnistada. 
E-õpikud on teinud suure arengu-
hüppe võrreldes sellega, mis nad 
varem olid." 

Kuustiku arvamust mööda 
oleks pigem vaja mitmekesistada 
materjale, mida nendes keskkon-
dades pakutakse. "Rohkem kva-
liteetsemat sisu! Rohkem dialoo-
gi tegevõpetajatega, kes ei pruugi 
osata toota ise vastavaid videoid, 
aga võib-olla nende mõtete la-

hendamine tooks abi ka teistele 
õpetajatele, kes saaksid seeläbi 
päevakajalise ja professionaalse 
keskkonna," jätkas Kuustik. "Ja 
kindlasti peaks saama neid kesk-
kondi lihtsalt kasutada – õpeta-
mise eesmärk on ju samuti õpi-
tavat lihtsustada."

Hariduslik ebavõrdsus  
süveneb

Riik tahab e-õppematerjalide 
hinnatõusu tõttu loobuda nende 
eest tasumisest ja panna selle ko-
hustuse omavalitsustele. Osa oma-
valitsusi ei pruugi aga e-õppema-
terjalide eest maksta ning niivii-
si võib tekkida eri omavalitsuste 
laste vahel hariduslikult ebavõrd-
ne olukord ehk hariduslik lõhe.

Tallinna ülikooli õppekava-
teooria dotsent Maria Erss leiab, 
et riigist on vastutustundetu lü-
kata e-materjalide rahastamine 
omavalitsuste õlgadele. "Nii just 
süvenevadki majanduslikud lõhed 
õppekvaliteedis: kõik omavalitsu-
sed ei saa neid materjale enda-
le lubada või peavad siis kuskilt 
mujalt kokku hoidma," rõhutas 
Erss, kelle teada on koolide õp-
pematerjalidega varustamine ol-
nud seni riigi kohustus. "Oli lü-
hinägelik otsus lasta ühel erapak-
kujal riigi toel sisuliselt kasvada 
monopoliks, andes sellele firma-
le teiste võimalike konkurentide 
ees mitmeaastase edumaa. Selli-
sel juhul peab riik jätkama e-ma-
terjalide rahastamist ja toetama 
konkurentsi eraturul või siis e-
materjalide arendamise riigista-

Ministeerium telekooli ei loo, omavalitsused peavad ise hakkama saama
"Koolidel ja nende pidajatel on kohus-
tus pakkuda õpilastele sobivat õppe-
korraldust ning valida õppekirjandust," 
selgitas haridus- ja teadusministeeriu-
mi kommunikatsioonikonsultant Kadi 
Kolk (pildil), lisades, et omavalitsused 
peaksid digiõppematerjalide soetami-
sel rahaga välja tulema.

"Kindlasti on vaja koolipidajatel ja koo-
lidel analüüsida, kuidas leida mõistlik ta-
sakaal paber- ja digiõpikute vahel ning 
pakkuda lastele võrdseid võimalusi," rää-

kis Kolk. "Opiqu ja Foxcademy digi-
taalsed õppematerjalid olid kooli-
dele tasuta kättesaadavad 
2019. a sügisest ning litsents 
kestab 15. augustini 2021. Põ-
hikooli hanke raames infor-
meerisime koole, et tasuta lit-
sentsid on kaheks kooliaas-
taks, mis andis koolidele võima-
luse hinnata ja analüüsida pakuta-
vaid materjale ning enda vajadusi, et 
teha edaspidi informeeritud valikuid. Mi-

nisteerium oli sunnitud materja-
lide edaspidisest rahastami-

sest loobuma, sest mater-
jalide pakkuja tegi oluli-
selt kallima pakkumise. 
Sel aastal leidis minis-
teerium võimaluse toe-

tada koolipidajaid veel 
täiendavalt 1,5 miljoniga, 

mis teeb 10 eurot õppuri koh-
ta. Teavitasime koole ja pidajaid 

muudatusest 7. aprillil. Senise riigieelar-

velise õppekirjanduse toetuse tegelik ka-
sutamine näitab, et omavalitsused saa-
vad toetusega riigieelarvest õppekirjan-
duse kulud kaetud."  

Kolgi sõnul on seadusandja otsusta-
nud, et õpikute turg on erafirmade käes. 
"Nõudluse ja pakkumise mõistlik tasakaal 
kujuneb siis, kui digitaalset õppevara pa-
kuvad ka teised kirjastused ning haridus-
tehnoloogia ettevõtted, kelle teenuste 
vahel valida. Tuleval õppeaastal saab vali-
da mitmekülgsete eraturul toimetavate 

haridustehnoloogia ettevõtete teenuste 
vahel. Riik arendab kesksena edasi E-
koolikotti kui avatud õppematerjalide ko-
gu (20 000 õppematerjali) ning EIS-is on 
jätkuvalt kättesaadavad e-testid." 

Haridusliku erivajadustega õpilaste õp-
pematerjalid jäävad Kolgi kinnitusel nii di-
gi- kui ka paberkujul tasuta kättesaada-
vaks kõikidele koolidele. Lisaks on välja 
kuulutatud matemaatika 9. klassi ja 12. 
klassi digitundide hange.

Diana Poudel koos laste Oliveri ja Mirjamiga. Õpetaja sõnul said tema lapsed netitundidega hakkama, kuid selliseid tunde kogunes liiga palju ja see tekitas lastes trotsi.  Scanpix
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ma. On selge, et pärast eelmise 
aasta kogemust ei soovi õpilased 
tagasi pöörduda vaid paberõpi-
ku ja töövihiku juurde. See po-
legi võimalik, juhul kui distant-
sõpe peaks naasma."

Kuustik nõustub, et haridus-
lik lõhe kasvab. "Riigi ülesanne 
on anda õpilastele ja õpetajate-
le parimad võimalikud tingimu-
sed õppimiseks ja tööks – ainult 
nii areneb Eesti hariduse edulu-
gu edasi," mainib direktor. "Är-
me hävita haridusinimeste küm-
nete aastate pingutusi paari läbi-
mõtlemata teoga! Kui lõpeb hari-
dusse panustamine, lõpeb ka kõik 
see, mida siiani on saavutatud. 
Hariduses ei saa teha pause ega 
oodata, et ehk läheb iseenesest 
midagi paremaks. Meil on het-

kel maailma parimad õpetajad 
ja õpilased, andkem riigina nei-
le vahendid ka siis, kui vahel on 
raske või raha on vähe! See on 
fookuse küsimus, mida me soo-
vime saavutada ja mis me oleme 
valmis selleks tegema."

Süsteemitud materjalid
Poudeli nägemust mööda on 

mure hoopis sügavam. "Probleem 
ei ole praegu mitte e-õppemater-
jalide puudumises, vaid süsteemi-
tuses," leidis Poudel. "Kui ma ta-
han näiteks reedeks 6. klassi ar-
vutiõpetuse tunni jaoks mingeid 
häid materjale, on mul lihtsam 
need ise välja mõelda kui min-
na otsima. E-koolikoti lahendus 
peaks seda olukorda paranda-
ma, kuid seal ajas autoriõiguste 
süsteem minema hulga tugevaid 

õpetajaid, kes ei soovi oma ma-
terjale päris vabalt turule panna, 
kuid samas oleksid valmis neid 
kaasõpetajatega jagama."

Poudel usub, et ükski kool ei 
vaidlusta mõtet, et vaja on os-
ta töövihikuid, raamatuid ja tu-
hat muud füüsilist pisiasja. "Sa-
mas kuulen väga tihti õpetajatelt, 
kuidas otsitakse n-ö tasuta teenu-
seid internetist, sest kool ei ole 
nõus virtuaalse kauba eest raha 
maksma," rääkis ta. "Ma isikli-
kult ei tea täpselt Opiqu kulusid 
ja tulusid, kuid tundub normaal-
ne, et selline teenus on koolidele 
tasuline. Eks sel puhul tekib ka 
mure, et päris samal kujul ei ole 
võimalik seda väljaspoole Eestit 
müüa ehk turu väiksus toob kaa-
sa ka krõbedama hinna."

Poudeli sõnul peaks mõtlema 
keskkonnale, kus õpetajad saavad 
ka tasu, kui nende materjale tei-
sed õpetajad kasutavad. "Samas 
jõuame jälle selle punkti juurde, 
et koolide valmisolek virtuaalse-
te asjade eest maksta ei ole kõige 
suurem – ja see on lõputu tsük-
kel," rääkis Poudel. "Hariduslik 
lõhe omavalitsuste vahel on am-
mu olemas, küsimus peaks pigem 
olema selles, kas see suureneb. 
Ühelt poolt olen tähele pannud, 
et väiksemad omavalitsused on 
tihti isegi paindlikumad ja val-
mis rohkem uusi asju proovima. 
Samas finantsilisest poolest on 
omavalitsuste võimekus erinev. 
Opiqu puhul käib jutt ikkagi mak-
sumaksja rahast ning oleks siis-
ki soodsam variant kui riik tel-
lib, sest kui Opiq peab iga oma-
valitsuse ja kooliga eraldi suhtle-
ma, müügitööd tegema ja lepin-
guid sõlmima, maksavad ka selle 
ajakulu kinni ikkagi maksumaks-
jad. Lõpuks on sellised massos-
tud tavaliselt kasulikumad kui 
eraldi ostes."

Nõrk motivatsioon
Kahel eelmisel koroonakeva-

del tasakaalu ei leitud, seega vaa-
tavad lapsevanemad mure ja oo-
tusega vastu uuele õppeaastale 
ja võimalikule kolmandale ko-
roonalainele, mis õpilased taas 
kord distantsõppele võib suru-
da. Kas Eesti e-tiigril on veel pii-
savalt indu, et sooritada selline 
hüpe, et ka pärast koroonakriisi 
saaks igas Eesti kõrvalises maako-
has või ükskõik millises maailma 
punktis virtuaalses e-koo-
litunnis käia? "Küsi-
mus on selles, kui 
palju võetak-
se tulevik-
ku lõppeva 
kooliaasta 
õppetun-
de," arut-
les Pou-
del. "Kas 
meil on tu-
levikus va-
ja pikki õppe-
päevi, kus õpe-
taja räägib ja õpi-
lased kuulavad, või äkki 
võiks lasta teoreetilise osa õpilas-
tel omandada neile endile sobival 
ajal? Minu nägemusel võiks olla 
kombinatsioon n-ö videoloengute 
sarjast ning kohalikust õpetajast, 
kes seda teemat ka noortega läbi 
arutab ja teadmisi kontrollib. Ja 
me peaks võib-olla veidi rohkem 
aega panema selle alla, et noor-
tele seletada, miks üks või teine 
asi neile vajalik on. Kui õpila-

sed ei suuda õpitava sisu seosta-
da oma tulevikuplaanide ja unis-
tustega, on motivatsioon parata-
matult nõrk. Me vajame midagi 
uut ja seal peab videotel suurem 
roll olema, kuigi selles ma ei ole 
kindel, kas see peaks tulema riigi 
või erasektori või õpetajate poolt."

Kuustik tõi välja, et kool üksi 
ei saa teha midagi. "Hetkel oleks 
väga oluline, et riik teeks kõik en-
dast oleneva, et õpilased saaksid 
vaktsineeritud – see aitaks vähen-
dada kolmanda ja neljanda laine 
tekkimise võimalust," leidis Kuus-
tik. "Sügise peale peaksid pal-
jud ametkonnad mõtlema juba 
praegu ja tegema plaane. Kooli-
de meeskonnad on olnud erakord-
selt tublid. Ma näen suurt hulka 
koolide direktoreid, juhtkondi ja 
õpetajaid, kes teevad ennastsal-
gavalt tööd selle nimel, et koolis 
oleks turvaline olla ja nakatumi-
ne oleks minimaalne. Paraku aga 
jäävad koolide meeskondade käed 
lühikeseks, kui on vaja planeeri-
da suuri muudatusi, näiteks os-
ta suures koguses CO2 andureid 
või vahetada ventilatsiooni jne."

Päris õpetaja jäägu  
ikka ka alles

Küsimusele, kas pakkuda kogu 
kohustuslikku haridusprogrammi 
e-õppematerjalidena, et vähenda-
da hariduslikku kihistumist, õpe-
tajate puudust ja koroona tõt-
tu tekkinud mahajäämust, vas-
tas Kuustik, et ta sellega päris ei 
nõustu, nagu aitaks robotõpetaja 
või suur andmebaas hariduslikke 
videoid asendada õpetajat. "Õpe-
taja töö on spetsiifiline ja hiljuti-
ne koroonaperiood näitas, et õpi-
lased vajavad juhendamist ja me-
toodilist lähenemist, kuidas mida-
gi õppida; samuti vajavad õpe-
tajad tagasisidet, kuidas õpilasel 
õppimine on läinud ning milles 
ta vajab järelaitamist või innus-
tamist," tõdes Kuustik. "Kui me 
suudaksime luua tehisintellekti, 
kes mehaaniliselt meile kõik ma-
terjalid selgeks teeb, oleksime am-
mu muukinud lahti inimmõistuse 
keerukuse! Me võime ju lugeda 
läbi hulga raamatuid ja vaadata 
läbi videoid, kuidas kirurgid näi-
teks opereerivad inimestelt välja 
jäänukorganina ussripikut (rah-
vakeeli pimesoolt), aga olen kin-
del, et enamus meist ei ole val-
mis seda kunagi iseseisvalt tege-

ma. Miks peaks õppimine 
olema sellest erinev? 

Õpetaja amet võib 
tunduda lihtne 

ja videotun-
didena asen-
datav, aga 
see on vä-
ga spetsii-
filine töö, 
mis nõuab 
väga laiaula-

tuslikke tead-
misi alates ini-

mese psühholoo-
giast, lõpetades aine-

alaste teadmistega." Küll 
on Kuustik nõus, et on vaja li-
saks õppematerjale, mis aitaksid 
õpetajatel ja õpilastel paremini 
mõista õpitavat materjali. "Siin 
võiks televisioon ulatada haridu-
sele käe ja eri valdkondade  ini-
mesed võiksid toota hariduslikku 
sisu näiteks läbi hariduslike saa-
dete, mida võiks olla rohkem," 
mõtiskles Kuustik.

MAGAV DIGITIIGER: Miks Eesti ei  loo e-õppevahendeid?

BELOBROVTSEV: Riigi abita  
jäämine tähendaks meile  
poolteist miljonit eurot lisakulu

"Tallinnas on väga tublid õpe-
tajad, kes on abiks ka di-
giõpiku väljatöötami-
sel, samas pole digi-
õppematerjalide 
tootmine kindlasti 
omavalitsuste üles-
anne," ütles abilin-
napea Vadim Belob-
rovtsev.

"Seni on e-õppeva-
hendite tootmine ja tellimine 
olnud riigi asi. Kui omavalitsus 
peab hakkama ise sellega te-
gelema, tekib ebamäärane olu-
kord. See tähendaks linnale 1,4-
1,6 miljoni suurust täiendavat 
kulu. Tallinna linn usub ja loo-
dab siiski, et riik eraldab linnale 
digiõppeks vajaliku raha ks 
edaspidi. Nüüd äkki lepingu lõ-
petamine oleks hästi ootamatu 
nii koolile kui ka omavalitsusele. 
Loodame, et riik mõistab taga-
järgi ja saab aru, kuidas tagada 
koolidele materjalide kättesaa-
davus, linn on läbirääkimisteks 
riigiga avatud. Selle aasta lõpu-
ni koolid muretsema ei pea, ku-

na riik on vastava raha 
eraldanud. 1,6 

miljoni leidmi-
ne tähen-
dab aga, 
et tuleb 
kulusid 
kokku 
tõmmata 

millegi muu 
arvelt ja min-

geid tegevusi lõ-
petada, vähendada või 

muuta. Tallinna haridusamet ei 
ole seda uut olukorda tekita-
nud. Haridus on kohustuslik ja 
sellega peaks siiski tegelema 
haridus- ja teadusministeerium. 
Tõsi, Tallinnas on väga tublid 
õpetajad, kes on kaasatud eri 
programmidesse ja ka digiõpi-
ku väljatöötamisse. Digiõppe-
materjalide hulk suurenes, õpe-
tajad tundsid, et neil on oluline 
roll toetada teisi ja jagada roh-
kem materjale kui varem. Sa-
mas digiõppematerjalide toot-
mine ei ole kindlasti omavalit-
suste ülesanne."

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Kõige rohkem väljakut-
seid oli alla kaheaastas-
tele väikelastele, sest 
sellises vanuses laps ei 
oska mures vanematele 
oma vaevusi kirjeldada. 
Tavaliselt on haigus kest-
nud lastel üle viie päeva 
ja perearstiga pole õn-
nestunud saada kontakti 
– kas on arst puhkusel 
või on mingid muud põh-
jused," kirjeldas abilinna-
pea Betina Beškina (pil-
dil) arsti tavapärast välja-
kutset koju.

"On olnud juhtumeid, kui 
kohal on käinud kiirabi, aga 
seisund ei ole paranenud või 
laps haigestus järsku nädala 
lõpus. Seega oli koduarstibri-
gaad kõige mõistlikum lahen-
dus," lausus Beškina. "Juuliks 
ja augustiks katkestame ko-

dukutsete vastuvõtu, et alus-
tada taas septembris. Arstid 
on suvel puhkusel."

Koju tulevate arstide jaoks 
on linnaeelarves selleks aas-
taks ette nähtud 100 000 eu-
rot.

Tallinn käivitas laste ko-
duarstibrigaadi projekti, mis 
alguses teenindas vastsündi-
nutest 8-aastasteni ja hiljem 
kuni 12-aastaseid lapsi. "Hai-
gestumise puhul nädala lõpus 
või riigipühadel, kui perears-
ti abi ei ole kättesaadav, oli 
võimalik kutsuda arst koju," 
selgitas abilinnapea,

Brigaadis on üldarst või pe-
diaater. Tallinna kiirabi dis-
petšer esmalt nõustab tele-
foni teel lapsevanemaid ja 
siis vajadusel saadab ka bri-
gaadi koju.

Arsti sai kutsuda nädala-
lõppudel ja riigipühadel kel-
la 14-22 ja dispetšer vastab 
küsimustele samadel päeva-
del kella 12-20.

"Oleme saanud elanikelt 
palju tagasisidet, et on 
ebamugav oodata ühissõi-
dukit suitsu tõmbava ini-
mese kõrval," ütles abilin-
napea Andrei Novikov. 

Esimesed suitsuvaba ala 
märgid joonistas neljapäeval 
maha abilinnapea ise Kosmo-
se peatuses. Seal bussi ooda-
nud inimesed olid otsusega ra-
hul. "See on ikka väga hea ot-
sus, keda see suitsetami-
ne ikka paremaks 
on teinud," üt-
les bussi oo-
tav Tiiu. 
"Mind on 
veidi häi-
rinud küll, 
kui kee-
gi on suitsu 
teinud mu lä-
hedal, kui ma 
transporti oo-
tan, aga ma pole vä-
ga pahandanud selle peale."

Kõiki Tallinna peatusi ei 
saa märgistada, kuna mõne-
le pinnasele ei saa jooni te-
ha või on kohe kõrval üle-
käigurada. 600 peatust saa-
vad siiski märgistuse, lisaks 
joonitakse maha ka ohutus-
jooned. "Koos suitsuvabade 
aladega on meil  kavas ühis-
transpordi peatustesse märki-
da maha punane ohutusjoon," 
lausus linna transpordiameti 
juhataja asetäitja Talvo Rüü-

telmaa. "See on see joon, mil-
lest me soovitame ühissõidu-
kit oodates mitte üle astuda. 
Ühissõidukitel on välispeeg-
lid, mis on nende gabariiti-
dest väljaspool. Punase joo-
ne taga oodates on inimene 
ohutus alas."

Linn kutsub suitsetajaid 
üles algatust austama ning 
ka vahetult enne ühistrans-
porti sisenemist mitte suit-
setama, et sõiduki sees oleks 

vähem halba lõhna.
Novikov kinni-
tas, et kolme aas-

ta jooksul plaani-
takse vahetada 
välja üle poo-
le bussipargist. 
"Bussipeatus-
tes võiksid ol-
la ka ootetab-

lood, mis näi-
tavad reaalajas, 

millal transport saa-
bub. Valmistame ette 

ootekodade hanget, et teha 
ühtne disain kõigile Tallinna 
bussiootepaviljonidele.  In-
vesteerime ka depoodesse, 
et remonditingimusi paran-
dada. Kadaka depoos on ju-
ba uus pesula, kus on meel-
divam töötada ja suurem või-
malus panustada puhtusesse. 
Investeerime ka sellesse, et 
bussijuhtidele oleks tagatud 
soojakud ja palgatase oleks 
võimalikult kõrge."

Tallinn märgistab ligi 600 
peatust suitsuvabaks 

Kas Eesti  
e-tiigril pole 

 indu hüppeks, et 
igas Eesti kohas 

võiks e-koolitunnis  
käia?

Diana Poudel koos laste Oliveri ja Mirjamiga. Õpetaja sõnul said tema lapsed netitundidega hakkama, kuid selliseid tunde kogunes liiga palju ja see tekitas lastes trotsi.  Scanpix

Koju tulnud arstid kandsid alati maski jt kaitsevahendeid, et vältida 
koroona levikut.  Scanpix

ABI NÄDALA LÕPUS VÕI 
RIIGIPÜHAL: Arsti kutsuti  
koju kõige enam väikelastele
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Päikesepaneelid katusel, 
õppeköök huviklassis või 
kasvuhoone aianurgas – 
linn plaanib teha lähiaasta-
tel korda kõik oma laste-
aiad, uuemaid remontides 
ja vanemate asemele uusi 
ehitades.

1982. aastal avatud avara 
õuega Liivamäe lasteaia uuen-
damine Juhkentali asumis peaks 
lõpule jõudma oktoobris, praegu 
käivad juba viimistlustööd. "Se-
nise kuue rühma asemel saame 
tänu juurdeehitusele avada ka-
heksa," ütles lasteaia direktor 
Imbi Pajula. "Alumise korru-
se ümberehitusel saame juurde 
spordisaali ja seni seal asunud 
köök läheb keldripinnale. Kahe-
korruselise  maja all on täiskel-
der, kuhu on võimalik vajadu-
sel veelgi ruume ehitada. Lap-
sesõbralike trükitähtedega kir-
jutatud Liivamäe lasteaia ni-
mi saab Juhkentali tänava las-
teaia seinalt juba kaugelt silma 
paistma!"

Pajula sõnul plaanib looduse-
sõbralik lasteaed senised tradit-
sioonid uuenenud majja kaasa 
võtta ja näiteks inkubaatorid 
järgmiselgi aastal tööle panna.  
"Lapsed on meil tibude kooru-
mist jälgida saanud juba kolme 
aasta jooksul, koorunud tibud 
saavad lapsevanemad tellimi-
sel koju viia. Hindame looduse 
tundmist tähtsaks," ütles Paju-
la. "Oma maakodu tiigist olen 
toonud näiteks kevadisi konna-
kulleseid, et mudilased nendegi 
arengut uurida saaksid. Õuel jät-
kub lastele oma peenarde eest 
hoolitsemisel senisest rohkem 
ruumi. Plaanime aianurka kas-
vuhoonegi rajada."

Uued soojatorud
Liivamäe lasteaia remondi 

käigus asendatakse põranda-
alune neljakümne aasta vanu-
ne soojustorustik uuega. Ehi-
tuse ajal tegutseb lasteaed kol-
mel asenduspinnal Vilmsi, Pal-
lasti ja Kiisa tänaval. 

Samuti käib praegu remont 
1978. aastal ehitatud Järveotsa 
12 rühmaga lasteaias. "Nüüd lä-
bib maja täieliku uuenduskuu-
ri, mille käigus viiakse see vas-

tavusse tänapäevaste normide-
ga," ütles abilinnapea Eha Võrk. 
"Lisaks tänapäevaste õpitingi-
muste loomisele on tähelepa-
nu pööratud ka taastuvener-
gia kasutamisele – las-
teaia katusele pai-
galdatakse päi-
kesepatareid, 
mis on iga-
ti kooskõ-
las Tal-
linna va-
litud tee-
ga roheli-
se pealin-
na suunas."

Uuenemas 
on ka Laagna 
Rukkilille ja Raba-
rübliku lasteaed. Tä-
navu veebruaris avati Haa-
berstis aadressil Järveotsa tee 
33 lasteaed Naksitrallid. Lin-
na moodsaimas lasteaiahoones 
jagub kohti kuni 280 lapsele. 

Põnev mänguala
Tammsaare teel asuv Rõõ-

mupesa lasteaed on üks neist 
kuuekümnendail tüüpprojekti 
järgi ehitatud lasteaedadest, mis 
peagi sootuks uue majaga asen-
dub. Lasteaia direktori Lea Pi-
helgase sõnul on uue hoone ehi-
tus igati oodatud.  "Asenduspin-
dadele kolime juulist," ütles Pi-
helgas. "Uue lasteaiahoone ehi-
tust tervitame igati! Saame pare-
mad tingimused ja rohkem ruu-
mi eraldi huviklasside sisustami-
seks, et pakkuda rühmatoast eri-
nevat õppekeskkonda. Näiteks 

saame endale õppeköögiga hu-
viklassi. Personali koolitusteks 
tuleb samuti praegusest märksa 
suurem ja avaram ruum. Lapsed 

saavad õue huvitava mängu-
ala, praegune vajab 

igati uuendamist. 
Vajadusel taas-

avame uues 
majas ka nä-
gemispuu-
dega las-
te erirüh-
ma."

Laste-
aed jätkab 

ajutiselt ku-
ni ehituse val-

mimiseni asen-
duspindadel. "4. 

juunil saatsime teele 
Rõõmupesa lasteaia 52. len-

nu," rääkis Pihelgas. "Sel aas-
tal me uusi rühmi ei ava, kuna 
asume tööle piirkonna teiste lin-
na lasteaedade asenduspindadel 
– valdavalt Mustamäel ja ühes 
lasteaias Õismäel."

Tänavu remondib AS Tallin-
na Soojus ka Rõõmupesa laste-
aia soojustorustiku. Lasteaias 
Päikene asendatakse samuti 54 
aastat vana küttetoru uuega. Sa-
masugused tööd seisavad ees 
Narva maanteel asuvas Tallin-
na muusikakoolis. 

Tallinna linna selle aasta eel-
arvesse on lasteaedade projek-
teerimiseks, remondiks ja ehi-
tamiseks kavandatud kokku 17 
128 890 eurot. 

Munast kooruvad tibud 
aitavad Liivamäe lasteaias loodust õppida

Päikese pst 61 ja Harku 62 
mänguväljak said jõusead-
med, mis sobivad sportimi-
seks kogu perele.

Nõmme linnaosa vanema 
Grete Šillisi sõnul mitmeke-
sistavad valminud mänguväl-
jakud õues sportimist. "Õue-
masinad pakuvad head füüsi-
list koormust ja vaheldust igale 
vanusrühmale. Oleme rajanud 
linnaossa mitmeid kombineeri-
tuid mänguväljakuid koos vä-
lijõusaalidega," lisas ta.

Päikese pst 61 mänguväl-
jakule paigaldati mitmeid at-

raktsioone ja kaks uut roni-
lat. Lisati välijõusaal rööbas-
puude ning viie trenažööriga. 
Kaasaegse lahenduse sai ole-
masolev välisvalgustus.  

Ehitustöid teostas Mefab 
OÜ ja nende maksumuseks 
kujunes 130 909 eurot. Har-
ku 62 mänguväljakule rajati 
suurtele ja väikestele lastele 
eraldi ronilad, pesakiik, liumä-
gi, tasakaalurada, tegevuspa-
neelid, vedrukiiged, võrkkiik 
ja lauatennise laud. Uuendati 
ka valgustust. 

Ehitas Infraroad OÜ 163 
993 euro eest.

Kolmas väljak, kus samuti 
algas remont, asub Piiri 8a. Ku-
na väljak on osa Nõmme-Mus-
tamäe maastikukaitsealast, on 
seal raierahu ja ehitus ajutiselt 
peatatud. Ehitab Warren Teed 
OÜ 201 253 euro eest. Ehitu-
se ajal on piirkonna lapsed oo-
datud mängima Suusa (Ehita-
jate tee T17), Mai (Mai 1) ja 
Uueristi (Tallinna 22) mängu-
väljakutel.

Sel aastal korrastatakse veel 
Valdeku 122 ja Tirdi 4 män-
guväljakud ning ka Vabaduse 
pst peremänguväljak tehakse 
täiesti korda.

Harku 62 asuv 
mänguväljak.

Nõmmel saab kahel mänguväljakul nüüd käia kogu perega

Liivamäe lasteaia uues majas hakkavad lapsed loodust õppima vahetult, näiteks inkubaatoris haudunud tibu-
de abil. Tibud saavad lapsevanemad soovi korral endale. Tallinna Liivamäe lasteaed

Rõõmupesa lasteaed saab senise 1960ndatel ehitatud maja asemele peagi täiesti uue.

Liivamäe lasteaia lapsed konnakulleste arenemist jälgimas.
Tallinna Liivamäe lasteaed

Mudilased  
saavad jälgida  

ka konnakulleste 
arengut.
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Kui koroonareeglite pärast 
või rahapuudusel ei saa 
kaugeid vihmametsi, mäge-
sid või kõrbe vaatama sõita, 
siis botaanikaaias saab 
neid kõiki siinsamas kodu 
lähedal külastada.

Uuenenud palmimaja päike-
sepoolsemas küljes asub nüüd 
uudisena lihasööjate taimede 
kasvukoht. Botaanikaaia troo-
piliste ja subtroopiliste taimede 
osakonna juhataja Jaan Mettik 
lausus, et külastajail oma na-
ha pärast karta ei tasu – loom-
ne toit on neile taimedele nagu 
toidulisand. 

"Nad on meil kenasti klaasi 
taga ja mitte sellepärast, et nad 
külastajatega maiustama võiksid 
hakata, vaid pigem seepärast, et 
külastajad neid ülemäära ei nä-
piks," rääkis Mettik. "Loomtoi-
duliste taimede kannukujulised 
püünisorganid võivad ahvatleda 
sinna toppima toitu, mis neile 
head ei tee. Ükski loomtoiduline 
taim aga oma ellujäämiseks tin-
gimata kärbseid, sääski ja väik-
seid hiiri ei vajagi. Neile on see 
umbes sama vajalik nagu ini-
mestele vitamiiniga toidulisand. 
Soo- ja rabapinnas on nende loo-
dusliku kasvualana tihti toitai-
nevaene, mistõttu putukad on 
lihtsamini kättesaadavad. Eesti 
kõige tuntumad loomtoidulised 
taimed on huulheinad ja võipä-
takad, kuid selleks on ka vähe-
tuntud vesihernes."

Aknad avanevad  
vastavalt ilmale ise

Omaette kast aitab ka soo-
taimede jaoks õhuniiskust kõr-
gemal hoida, kuid kogu palmi-
maja ise muutus pärast remonti 
taimedele mõnusamaks ja soo-
jemaks. "Vahetasime välja ko-
gu klaaskupli, uued klaaspake-
tid on oluliselt soojemad," üt-
les botaanikaaia direktor Ur-
ve Sinijärv. "Hoone arhitektuur 
jäi samaks ja ka selle selgroog 
ehk jämedad kandetalad jäid 
ehituse käigus alles. Kõrguses-
se saab kasvatada uusi suuri 
taimi. Uuene-
nud palmima-
jas tekib kon-
denseerumis-
vettki vähem. 
Uus on nii val-
gustus kui ka si-
sekujundus, sa-
muti uuendasi-
me tööde käigus 
palmimaja väl-
japanekut." 

Kahekordse-
te klaaspaket-
tide asemel on 
need palmimajas 
nüüd kolmekord-
sed ja sisekliimat 
reguleerib auto-
maatika. "Kolme-
kordsete sisemised 
klaasid pole enam 
nii jahedad ja vee-
tilku tekib vähem. Varem, kui 
soe niiske õhk külma akna sise-
pinnaga kontakti sattus, lades-
tus õhuniiskus klaasi sisepinnale 
piiskadena,"  lausus Mettik. "Ka 
õhuringlus on nüüd kasvuhoo-
nes tublisti parem. Kui varem 
olid sisetemperatuuri reguleeri-
jad nupust avatavad aknad, siis 
nüüd avanevad ja sulguvad ak-
nad ise vastavalt ilmale ja tuu-
lele  ning sellele, kas väljas sa-
jab või ei. Varem oli ilusa ilma-
ga, kuid tormihoiatuse eel töölt 

koju minnes alati küsimus, kas 
ja kuidas kasvuhoone aknaid 
sulgeda. Nüüd sulguvad aknad 
tugeva vihma ja tuulega ise."

Senised palmimaja asukad 
elasid botaaniku sõnul ehitus-
tööd kõik õnnelikult üle ja siru-
tavad nüüd hoolega lehti päike-
se poole: "Ruumi ja valgust sai 
näiteks juurde üks efektsemaid 
taimi palmimajas, sümmeetrili-
se võraga ligi 15-meetrine arau-
kaaria," mainis Mettik.

Aastate eest tuli palmimajal 
siiski loobuda kõrgeimast puust, 
seintesse kinni kasvanud datli-
palmist. "Taimedel on uskumatu 
jõud ja viimastel aastatel oli tõ-
sine oht, et lükkab oma lehtede-
ga meie 

klaaspaketid 
välja," ütles Mettik.  "Eelmisel 
kevadel näiteks suutis kaheksa-
kümmend aastat vana viltukas-
vanud palm puruks lükata tee-
nindusrõdu klaasid. Pärast pik-
ka kaalumist tuli kõvera tüvega 
puust kahjutundega loobuda."

Botaanikaaias kasvatatakse 
taimi kogu maailmast, nende 
looduslikud kodupaigad ulatu-
vad kuivadest kõrbetest ja pa-

lavatest vihmametsadest tund-
ra, taiga ning kõrgmägedeni. 
"Palmimaja koos oma naaber-
kasvuhoonetega on täiesti uni-
kaalne terve Eesti jaoks," nen-
tis Sinijärv. "Siia saab tulla mi-
nipuhkusele, käia lühikese aja-
ga nii troopikas kui ka subtroo-
pikas. See kõik on Eesti jaoks 
haruldane, sest ühtlasi võib käia 
ka kõrbes ja tutvuda kõrbetai-
medega."

Külastuskeskusse  
õppeklassid

Botaanikaaed muutub nüüd 
justkui eri maade suursaatkon-
naks, tutvustades neid riike seal 
kasvavate taimede kaudu. Tun-
tud teadur Urmas Laansoo tut-
vustab avamaa ringkäikudel 19. 
ja 26. juunil kell 12 Venemaa pä-
ritolu taimi. Huvilised saavad tea-
da, kui palju kasvab Venemaal 
taimi, kes on Venemaa rahvus-
puu ja rahvuslill ning milliseid 
sealset päritolu taimi saab Eestis 
kasvatada. Kogunemine kell 12 
kassa juures, seespool väravaid. 
Ringkäigule pääseb botaanika-

aia piletiga, 
mis maksab 
täiskasva-
nule 5.50 ja 
õpilasele või 
pensionäri-
le 3 eurot. 
Juulis saab 
temaatilistel 
ringkäikudel 
ja teemapäe-
vadel tutta-
vaks Ameeri-
ka Ühendrii-
kide, augustis 
Ungari, sep-

tembris Poola, oktoobris Gruu-
sia, novembris Itaalia ja detsemb-
ris Soome taimedega.

Botaanikaaia arendustööd 
jätkuvad hoogsalt ning lähiaas-
tatel saab asutus uue külastus-
keskuse. Linnavaraamet sõlmis 
lepingu Projektibüroo OÜ-ga ad-
ministratiivhoone (Kloostrimet-
sa tee 52) ja talveaia uuenduste 
projekteerimiseks.

"Meie botaanikaaed saab 
60-aastaseks ning on suurepä-
rane, et väärikas asutus saab 
just oma juubeli paiku üha uue-
ma näo," ütles abilinnapea Eha 
Võrk. "Möödunud aastal reno-
veeriti botaanikaaia kasvuhoo-
ned ja palmimaja, hiljuti jõudis 
sarikapeoni majandushoone ehi-
tus ning suvel saab valmis uue-
nev alpinaarium. Tänapäevast 
külastuskeskust aga botaanika-
aial seni veel ei ole. Uue majan-
dushoone valmides jäävad vana 
administratiivhoone ruumid va-
baks ning selleks suurepäraselt 
sobiva asukohaga hoonest saab 
kujundada külastuskeskuse."   

Projekt valmib aasta lõpuks 
ning ehitusega on plaanis alus-
tada 2023. aasta jaanuaris. "Kü-
lastuskeskusse tuleb loodusha-
riduskeskus koos õppeklasside-
ga, kus nii pealinna kui koolid 
üle Eesti saaksid käia taimetar-
kust nõutamas. Samasse tuleb ka 
söögikoht ja piletimüük. Poest 
saab osta kvaliteetset kohalikku 
eestimaist taimekaupa ja seem-

neid," rääkis Sinijärv. "Looda-
me, et külastuskeskus saab te-
letorni poole ka suurema park-
la, sest praegune botaanikaaia 
parkla on selgelt liiga väike!"

Viimastel aastatel  
saanud 6-7 miljonit

Palmimaja uuendamise pro-
jekteeris Infragate AS. Hoone 
ehitas Ehitus5ECO OÜ. Ehitus 
maksis ligi 2,2 miljonit eurot. 
"Võib öelda, et viimased aas-
tad oli meil tõesti see hirm, et 
torm viib katuse maha, nüüd aga 
uuendati täielikult kogu katus," 
mainis Sinijärv.

"Saame praegusel ajal jälle 
suuremaid investeeringuid te-
ha," lisas abilinnapea Kalle Klan-
dorf, "eelmisel kümnendil raha 
lihtsalt ei olnud. Kui aga vaada-
ta paari viimast aastat, siis just 
botaanikaaeda me investeerinud 
olemegi. Julgen öelda, et viima-
se kahe aastaga on see suurus-
järk olnud 6-7 miljonit." 

Linlastele ja-
gatakse tasuta 
biojäätmete  
kogumisnõusid
Linnaosavalitsused jaotavad 
sel suvel korteriühistute kaudu 
linlastele tasuta 40 000 bio-
jäätmete kogumisnõud, et 
edendada biolagunevate jäät-
mete ringlussevõttu. Biolagu-
nevate jäätmete hulka kuulu-
vad toidu- ja köögijäätmed 
ning aia- ja haljastusjäätmed. 
Biojäätmed tuleb biojäätmete 
mahutisse asetada eelistatult 
lahtiselt, paberkotis või biola-
gunevas kotis. Tavaline kilekott 
biojäätmete kogumiseks ei so-
bi, sest see kompostimisel ei 
lagune. 

Vabamu  
tervitab kooli-
vaheaega  
rändnäitusega 

Okupatsioonide ja vabaduse 
muuseum Vabamu avas Tellis-
kivi loomelinnakus rändnäitu-
se "Taasiseseisvunud Eesti: 
30 aastat vabadust ja vastu-
tust", mis suundub kohe edasi 
Valka. Kokku külastab interak-
tiivne rändnäitus suvel 15 asu-
kohta üle Eesti. Vabariigi taas-
iseseisvumise 30. aastapäe-
vale pühendatud eesti-, vene- 
ja ingliskeelne ning igale vanu-
sele mõeldud näitus jutustab 
lugusid meie riigist ning demo-
kraatiast ja mõtestab lahti va-
baduse tähenduse. Ühtlasi 
saab tasuta näituse kaudu 
heita pilgu viimase 30 aasta 
sündmustele eluolus, poliiti-
kas, popkultuuris, muusikas, 
keele arengus jne. Väljapane-
ku ühe osa moodustavad ka 
eraisikute saadetud fotod 
nende tähtsündmustest vii-
mase 30 aasta jooksul. Näitus 
on Tallinnas uuesti vanalinna-
päevade ajal, 12. augustil. 
 

Kopli  
rahvamaja saab 
taas kogukon-
nakeskuseks
Ajaloolise Kopli rahvamaja 
hoov ärkab uuele elule avaliku 
linnaaiana – endise madruste 
klubi sisehoov ja tagaaed ku-
jundatakse kohalikule kogu-
konnale õppe- ja katseaiaks. 
Permakultuuri põhimõtteid 
järgides kasvatatakse tuleva-
ses ühisaias maitse- ja söögi-
taimi ning korraldatakse te-
maatilisi õppepäevi ja üritusi. 
Tulevikus lisanduvad aiatege-
vusele ka avatud parandus-
töökoda ning erinevad kultuu-
risündmused. Ühises õppe- ja 
katseaias saab katsetada eri 
keskkonnasõbralikke lahen-
dusi ning leida avalikule linna-
ruumile rakendust loodussõb-
ralikuks vaba aja veetmiseks. 

Palmimaja sai uued 

kolmekordsed klaa-

sid, mis hoiavad pare-

mini taimedele sobi-

vat kliimat.
Albert Truuväärt

Uuenenud palmimajas  
võib näha ka lihasööjaid taimi

Palmimaja konverentsisaalis näeb 
põnevaid toataimi
•14. juunist saavad bo-

taanikaaia külas-
tajad vaadata 
toataimede 
näitust era-
kollektsio-
nääridelt. Näi-
tuse üks osa-
lejaid on tuntud 
kaktusekollekt-
sionäär Harri Poom. 
Väljas on 50 eri liiki ja sorti 
kaktuseid ning teisi suku-
lente ehk turdtaimi nagu pii-
malilled, stapeeliad, adee-
niumid, alloodiad, havortia 
jt.  

•Esimest korda on väljas 
kümme sorti gloksiiniaid, 
keerdviljakuid ja leitselilli. 
Samuti 50 sorti miniatuur-
seid säntpooliaid. 

•Aknalaual saab kas-
vatada näiteks 

madalaid ki-
bedaid pap-
rikaid, mida 
on kohapeal 
10 sorti, ha-
rilikke papri-

kaid (15 sorti) 
ja baklažaane 

(10 sorti). 
•Näituse ajal saab küsida 
taimekasvatuse kohta ning 
müügil on kaktused, adee-
niumid, säntpooliad, pelar-
goonid, harilikud paprikad ja 
baklažaanid. 

•Avatuks jääb väljapanek 20. 
juunini. Botaanikaaed on 
avatud iga päev kella 10-19, 
näituseala palmimaja kon-
verentsisaalis kella 11-19

Taimedest lindi uuenenud palmimaja avamisel lõikasid botaani-
kaaiale sobivalt hekikääridega läbi botaanikaaia direktor Urve 
Sinijärv, linnapea Mihhail Kõlvart ja abilinnapea Kalle Klandorf.  
Mats Õun
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Koroona ajal kannatanud 
noored ei saa enam hakka-
ma raskete tunnete, mure-
de ja masendusega ning ki-
puvad äärmustesse, roh-
kelt on näiteks enesevigas-
tamisi. Tallinna lisaeelarve 
toob neile leevendust.

Üks lisaeelarvest raha juur-
de saajatest ongi Tallinna pere-
keskus, kes noori hingehädas ai-
tab. Selle juhataja Kannike Suur-
hans tervitab linna otsust igati, 
sest koroonakriisi ajal muutus 
oma sõpradest eraldatud noorte 
vaimne tervis märgatavalt hal-
vemaks. "Praegu on üldteada 
pikad järjekorrad hingetohtrite 
juurde. Meile pääseb aga vaid 
kuuajase ooteajaga ning vastu-
võtud jätkuvad läbi suve," selgi-
tas Suurhans. "Tänu linna hilju-
tisele otsusele saame tööle võt-
ta kaks lisapsühholoogi."

Suurhansu sõnul võis juba 
enne koroona aega märgata, et 
noored ei saa hakkama raske-
te tunnete, murede ja masendu-
sega ning kipuvad äärmustesse. 
Rohkelt on nt enesevigastamisi.

"Tallinna perekeskusesse 
luuakse kaks täiendavat psüh-
holoogi kohta, sest koroonaepi-
deemia on kasvatanud perede 
vajadust psühholoogilise nõus-
tamise järele," lisas linnapea 
Mihhail Kõlvart. "Lisaraha ai-
tab pakkuda lastele ja peredele 
neile vajalikku teraapiat."

Sotsiaalvaldkond on üldse 
üks suurim lisaraha saaja. Ra-
hasüsti saavad Tallinna laste-
kodu asendushooldus, puuete-
ga inimeste transport, isikliku 
abistaja teenus ja tugiisikutee-
nus. "Aasta on koroonakriisi tõt-
tu olnud erakordne ning abiva-
jajaid tavapärasest enam," põh-
jendas Kõlvart. "Kriisi ajal ole-
me suutnud linnas pakkuda tee-
nuseid samas mahus, aga samas 
toetades rohkem inimesi ja pak-
kudes eri viisi tuge eri vald-
kondades." 

Et Tallinna Haigla  
loomine sujuks

"Kõiki teenuseid ei olnud või-
malik pakkuda, aga samas pak-
kusime nii inimestele kui ka 
meie koostööpartneritest ettevõ-
tetele eri soodustusi. Tänu selle-
le suurenesid ka meie tegevus-

kulud 19 miljoni võrra ja kõi-
ge olulisemad valdkonnad, kus 
me praegu näeme kulude kas-
vu, on sotsiaalhoolekanne, ter-
vishoid ja linnatransport. Ku-
lude kasv nendes valdkonda-
des on seotud eelkõige Covidi 
kriisist tingitud probleemide la-
hendamisega," märkis linnapea.

Kasvavad Tallinna kiirabi te-
gevuskulud, sest koroona ajal 
oli rohkem tööd. Samal põh-
jusel anti juurde transpordira-

ha eakate toimetamiseks haig-
lasse. "Tervishoius tooksin väl-
ja veel ühe täiendava kulu, see 
on Tallinna Haigla meeskonna 
loomine," lausus Kõlvart. "See 
tähendab, et võtame uue haig-
la loomist väga tõsiselt, soovi-
me olla valmis, kui tuleb Euroo-
pa Komisjoni lõplik positiivne 
otsus. Saaksime siis haigla loo-
misega kohe alustada. Etteval-
mistustöö haigla loomiseks käib 
tegelikult kogu aeg. Nüüd näe-

me ka vajadust tuua meeskon-
da uusi liikmeid, kes hakkavad 
projekteerimisega tegelema. Nii 
oleme lisaeelarves ette näinud 
206 546 eurot Tallinna Haigla 
projektimeeskonna kulude kat-
teks alates augustist kuni selle 
aasta lõpuni."

Tallinna Vesi toob tulu
Hariduses on lasteaedadele 

koroonaaja kohatasu soodustus-
teks ette nähtud 3,3 miljonit eu-
rot. Lisaraha saab ka koolistaa-
dionite avamine linna-
elanikele suvel, 
Kopli huvikool 
uute ruumi-
de rentimi-
seks aad-
ressil Kari 
13 ja Tal-
linna õp-
penõusta-
miskesku-
se uue fi-
liaali ava-
miseks sügisel 
uues Lasnamäe 
põhikooli hoones.

Lauluväljak saab ra-
ha külastuskeskuse avamiseks. 
Lisaeelarve  suurendab kiriku-
renessansi programmi jt restau-
reerimiste kulude katmist.

Teadaolevalt otsustas linn os-
ta Tallinna Vee aktsiaid juurde, 

et võtta kontroll firmas enda 
kätte, ning see on toonud lin-
nale ka tulu. "Viimase perioodi 
jooksul on kasvanud 10 miljoni 
euro võrra tulu, mida me saa-
me üksiksiku tulumaksust," sel-
gitas linnapea. "2 miljoni võrra 
on kasvanud ka dividendide tu-
lu, eelkõige tänu Tallinna Vee 
suurenenud aktsiapaketile, mis 
toob linnale stabiilselt raha ta-
gasi. Oleme tänulikud ka riigi-
le, mis omavalitsusi raskel ajal 
toetas ja Tallinnale 16,7 miljo-
nit eurot eraldas."

Kuna riigihangete maksumus 
kipub praegu pidevalt suurene-
ma, tuleb linnal ehitusteks lisa-
raha leida või mõnest hankest 
loobuda. "Mõne objekti puhul 
saame seda hinnatõusu aktsep-
teerida," märkis Kõlvart. "Sa-
mas on ehitusturg praegu nii 
kuum, et hinnad kasvavad mõ-
nel puhul enam kui 100% võr-
ra, ja Tallinn ei hakka seda olu-
korda süvendama. Me ei hakka 
aktsepteerima riigihangete kal-
linemist, kui see hakkab olema 
üle mõistuse suur. Sel juhul tü-
histame hanked. Ei saa kind-
lasti olla üldine lähenemine, et 
iga objekti puhul on +30% või 
+100% hinnatõusu normaalne."

Tallinna laenukoormus jääb 
samaks, nagu see tänavuseks 
aastaks kokku lepiti, ehk 35% 
ega kasva ka pärast lisaeelar-
ve vastu võtmist. "Teadaole-
valt saab omavalitsus õiguslikus 
plaanis lubada endale netovõla-
koormust kuni 80% – see võima-
lus jääb veel mõneks aastaks ja 
sealt edasi on maksimaalne lae-

nukoormus kuni 60%," 
täpsustas Kõlvart. 

"Meie finants-
poliitika on 

jätkuvalt 
alalhoid-
lik, soo-
vime hoi-
da võla-
koormust 
kontrolli 

all. 30-40% 
on mõistlik 

koormus, mis 
annab võimalu-

se säilitada finants-
positsiooni ja jätkuvalt 

saada vajadusel laenu soodsa-
tel tingimustel."

Lisaeelarve on 106 279 540 
euro suurune ja sellega kasvab 
käesoleva aasta eelarve 968 350 
637 euroni.

Kesklinna valitsus sõlmis le-
pingu turvafirmaga AS G4S 
Eesti, kes hakkab pidama 
korda linnaosa parkides ja 
haljasaladel.

"Kevad on kulgenud Tal-
linna kesklinnas päris rahuli-
kult ja turvaliselt ning looda-
me, et samasuguseks kujune-
vad ka suve esimesed nädalad," 

selgitas Kesklinna va-
nema Monika Hau-
kanõmm. "Samas 
oleme valmis sel-
leks, et kooliaasta 
lõppedes hakka-
vad noored roh-
kem kogunema ja 
vabas õhus tegut-
sema. Eelmise aasta 
kogemustele tugine-

des otsustasime tä-
navugi parkides 

korra hoidmi-
seks turva-
teenust ka-
sutada, et 
sobimatut 
käitumist ja 

avaliku korra 
rikkumisi en-

netada."

Turvatöötajate kaheliikme-
lised jalgsipatrullid liiguvad 
südalinna rohealadel igal õh-
tul kuus tundi. Erakorraliste 
olukordade puhuks peab tur-
vafirma saatma välja täienda-
va ekipaaži, kes on suuteli-
ne kiiresti ja tõhusalt olukor-
ra lahendama. Leping kestab 
22. juunini. Pärast seda kuu-
päeva esitab turvafirma aruan-

de, mille alusel kaalub Kesk-
linna valitsus, kas tasub tee-
nust jätkata.

Teravdatud tähelepanu alla 
võetakse eeskätt muret tekita-
nud noorukite kogunemispaigad 
– Tammsaare park, Musumägi, 
Harjumägi, Kanuti aed, Ranna-
värava haljak, Margareeta aed, 
Skoone bastion, Tornide väljak 
ja Snelli park.

Kesklinna parkides patrullib lisaks mupole ka turvafirma

LISAEELARVE: Raha saavad 
Tallinna Haigla ja lauluväljaku 
külastuskeskus

Külastuskeskuse väljapanek viib huvilised justkui laulva revolutsiooni aegsete suurürituste keskele.

Lisaraha aitab 
pakkuda lastele  
ja peredele neile  

vajalikku  
teraapiat.

Olulisimad on hoolekanne,  
tervishoid ja transport
• Lisaeelarvega suure-

neb linnaeelarve 
106 279 540 
euro võrra. 
Lisaeelarve 
vastuvõtmi-
sel kujuneb 
Tallinna 
2021. a  täp-
sustatud eel-
arve mahuks 
968 350 637 eu-
rot. Kõige rohkem saa-
vad raha juurde sotsiaal-
hoolekanne, tervishoid ja 
linnatransport.

• 206 546 eurot saab looda-
va Tallinna Haigla projekti-

meeskond, et katta 
oma kulusid au-

gustist aasta 
lõpuni. 

• Linn soetab 
ka AS Tal-
linna Vesi 
aktsiaid 

57,8 miljonit 
euro eest. 

• Lasteaedade 
kohatasu soodus-

tusteks läheb 3,3 miljonit 
eurot. 

• 5 miljoni eurose laenu abil 
saab osta uusi gaasibusse 
ning luua sellega seotud ta-
ristut.

Vabaõhunäitus 
tutvustab Õis-
mäe asunduse 
arengut
Vabaõhumuuseumi vabaõhu-
näitus "Tallinlased Õismäe ra-
ba asustamas" räägib Õismäe 
asunduse rajamise ja muutu-
mise lugu 1930ndatest täna-
päevani, kasutatud on fotosid 
teiste muuseumide kogudest, 
arhiividest ja erakogudest. 
Näitus on eksponeeritud ku-
nagise linnaarhitekti Herbert 
Johansoni projekteeritud su-
vemajast säilinud maakiviga-
leriis, 1957-69 asus seal vaba-
õhumuuseumi esimene kon-
tor. Näituse leiab setu Vanata-
lo ja Rusi talu vahelt metsatu-
kast. Vabaõhumuuseum on 
suvel avatud iga päev kl 10-
20. 

 

Üürisoodustu-
sed firmadele 
jätkuvad augus-
ti lõpuni

Linnavalitsus otsustas kriisi 
mõju leevendamiseks augusti 
lõpuni jätkata sajaprotsendi-
list üürivabastust väliterrassi-
dele ja anda samuti augusti 
lõpuni 50-protsendilise üüri-
soodustuse linnale kuuluvatel 
äripindadel tegutsevatele 
üürnikele, nagu toitlustajad ja 
kauplejad, keda kriis enim 
mõjutab. 50-protsendiline üü-
risoodustus on ette nähtud 
linna äripindu kasutavatele 
toitlustajatele, kaubandus- ja 
teenindusettevõtetele ning 
hariduse, hoolekande, spordi 
ja kultuuri vallas tegutsevate-
le üürnikele. Täielik üürivabas-
tus jääb kehtima ööklubidele.

 

Pealinna  
noori ootab üle 
400 suvelaagri 
Suvine koolivaheaeg pakub 
mitmekesist laagri- ja ürituste-
programmi, lisaks põnevale 
ürituste kavale saavad lapsed 
ja noored valida meelepärase 
suvelaagri rohkem kui 400 
võimaluse seast üle Eesti. 
Rohkem kui 90 laagrikorralda-
jat pakuvad tegevusi eri huvi-
dega, eri keelerühmadest ning 
eri vanuses lastele ja noortele.  
Tallinna huviportaali lehelt 
leiab infot suvevaheaja laagri-
te ja ürituste kohta nii teema-
de kaupa, asukohapõhiselt kui 
ka ajalises järjestuses, nii Tal-
linnas kui ka linnast väljas toi-
muvaid laagreid. Lisainfo hari-
dusameti noorsootöö osakon-
na spetsialistilt Jelena Škenjo-
valt, tel 642 0592,  jelena.
skenjova@tallinnlv.ee
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"Koolistaadionid tuleb lahti 
teha, iseäranis arvestades 
tõsiasja, et noored liikusid 
koroona ajal vähem," lausus 
võrkpalliliiga juht Karol 
Paas. 14. juunist augusti lõ-
puni ongi avatud kümne 
pealinna koolistaadioni vä-
ravad, et linnarahvas saaks 
suvel aktiivselt ja tasuta 
liikuda.

Selle eest hoolitseb äsjane li-
saeelarve. "Linna algatus on ab-
soluutselt õige," ütles Eesti võrk-
palliliidu ühe meistriliiga tegev-
juht Karol Paas. "Kui staadio-
nid pool aega teenindavad koo-
li, kuid ülejäänud ajal sammal-
duvad ning on linnarahvale su-
letud, jääb teine pool efektist ju 
saavutamata! Leidub koole, ku-
hu enne ei pääsenud üldse sisse 
– koolistaadionide väravad olid 
lukus, sportida soovinud lapsed 
aeti ära, mis oli absurdne. Seega, 
koolistaadionid tuleb lahti teha, 
iseäranis kui arvestada, et lap-
sed – ja mitte ainult nemad – lii-
kusid koroona ajal vähem. Üri-
tagem praegu uuesti üles ehita-
da kõike seda, mis koroona ajal 
soiku jäi!"

"Asja mõte on pakkuda ela-
nikele võimalust linnas tervisli-
ke ja aktiivsete tegevustega jät-
kata," selgitas Tallinna haridus-
ameti noorsootöö osakonna ju-
hataja Marko Ool. "Niivõrd suu-
relt pole seda linnas varem teh-
tud, nüüd aga tahame vaadata 
ja katsetada, kuidas elanikud, 
sh noored selle vastu võtavad." 
Mõistagi on oluline, et koolistaa-
dioni ressursse kasutataks vas-
tavalt sihtotstarbele ehk spor-
ditegevuseks ja aktiivseks aja-
veetmiseks, mille raames tuleb 
kodukorrast kinni pidada. "Kui 
algatus võetakse hästi vastu ja 
staadione sihipäraselt kasutatak-
se, saab ka tulevikus mõelda, 
kuidas pilootprojekti laiendada 
või jätkata, et mitte vaid suve-
ga piirduda," lausus Ool.

Suur huvi palli mängida
Ka TTÜ korvpallikooli tree-

ner Reimo Luht leiab, et on iga-
ti tänuväärt algatus keerata koo-
listaadionid lukust lahti ja anda 
linnarahvale võimalus end tasu-
ta liigutada. "Askeldan iga päev 
Mustamäe spordihoones, mille 
kõrval on korvpalli väliväljakud,  
ning olen tähele pannud, et huvi 
jagub," märkis Luht. "Kes teab, 
võib-olla kasvab just korvpalli-
väljakul harjutades huvi ka sel-
le spordiala vastu?" 

Luht tõi välja, et küsi-
mus võib tekkida jalg-
palliväljakutega, 
kus reeglina 
käib üsna ti-
he treening 
hommi-
kust õhtu-
ni just su-
visel ajal, 
kuna ni-
melt suvi 
on jalgpal-
lihooaeg ja 
ainus võimalus 
väljas tegutseda. 
"Ülejäänud spordi-
rahvas leiab oma võimalused 
treeningute läbiviimiseks nii või 
naa, olenemata sellest, kas koo-
listaadioni värav on linnarahvale 
avatud või mitte," nentis Luht.

Korvpallitreeneri veendu-
must mööda tasub ehitada uh-
kemaid ja ilusamaid spordiväl-

jakuid, kuna just need meeli-
tavad inimesi ligi. "Et tänapäe-
val on kogu ülejäänud maailm 
nii särav, oleks raske oodata, 
et keegi läheks mingile räämas 
staadionile või spordirajatisele 
end liigutama... Või metsa, kus 
ei oleks laudteed ette tehtud või 
prügikaste pandud – hetkeolu-
kord lihtsalt on selline," rääkis 
Luht. "Kui omavalitsus suudab 
korraldada asjad nii, et inime-
sed staadionitele tulla tahaksid, 

on kõik õige!"
Tallinna Spordiliidu 
juhatuse liige Cat-

rin Ott täiendas, 
et Covid-19 

viirus on 
kõigele ne-
gatiivse-
le vaata-
mata pan-
nud inime-
si just roh-

kem õues lii-
kuma. "Need, 

kes varem ei lii-
kunud, on aru saa-

nud, et sport ja ka nii-
sama jalutamine on olulised 

vaimse tervise seisukohalt," nen-
tis Ott. "Tundub, et seesugune lii-
kumine on inimestes juurdunud 
ja ka edaspidi soovitakse sama-
moodi jätkata. See aga tähendab 
rohkem inimesi matkaradadele, 
spordisaalidesse ja -väljakutele." 

Seega on koolide avatud spor-
diväljakud igati tervitatav näh-
tus. "Veelgi toredam oleks, kui 
seesugune projekt jätkuks ka pä-
rast suve," mainis Ott. "Nii saa-
me hoida rohkem inimesi värs-
kes õhus liikumas ning vähenda-
me riski levitada eri viiruseid."

Kaamerad ja valvurid  
hoiavad turvalisust

Kümne koolistaadioni vära-
vad on lahti iga päev kella 8-21, 
kui ei ole riiklikku püha või staa-
dion ei ole välja renditud. "Tuleb 
küll arvestada, et osal staadioni-
tel toimuvad jalgpalli liigamän-
gud, suuremad treeningud või 
muu juhendatud tegevus, ehk 
teatud aegadel võib üks või tei-
ne staadion osaliselt kinni olla, 
kuid kindlasti mitte terveid päe-
vi ega nädalaid," täpsustas Ool. 
"Selle kohta tuleb info ka staa-
dioniväravale."

Reeglina leiab igalt staadio-
nilt eri võimalusi: kergejõusti-
ku- ja jalgpalliväljaku, ringraja, 
multifunktsionaalne palliväljaku 
korv-, võrk- ja käsipalli mängi-
miseks ning jõulinnakud. "Staa-
dionite võimalused on erinevad, 
kuid klassikaliselt on olemas jalg-
palliväljak ja jooksuring, osal 
staadionitel veel jõumasinad ja 
muud sportimisvahendid," lau-
sus Ool. "Koolistaadionid an-
navad hea võimaluse hommi-

kul, päeval või õhtul sportida 
või minna jooksma elamurajoo-
nis, mille majade vahel ei ole 
kohe lähedal vastavaid võima-
lusi võtta."

Seismaks hea turvalisuse ja 
treeningvahendite heapereme-
heliku kasutamise eest, on osa 
staadioneid varustatud kaame-
ratega, teistel jälgib olukorda 
oma kooli valvur või on sõlmi-
tud koostöö turvafirmaga. "Ole-
me olnud ühenduses ka mupo-
ga, et koolistaadionid võimalu-
sel nende patrullimise teekon-

nale jääksid," mainis Ool. "Vä-
ga tahaks loota, et kodukorra 
reeglitest hoitakse kinni ning 
turvaprobleemidega ei ole va-
ja tegeleda."

Linna poolt eraldatav lisaraha 
annab Ooli sõnul võimaluse ka-
sutada koolivaheajal valvuri tee-
nust, aga kaasata ka koristami-
se teenust ja prügivedu, staadio-
ni hooldamist (näiteks muruniit-
mist), avamist ja sulgemist, olene-
valt sellest, kuidas kõik need kü-
simused on kooliti korraldatud.

Koolistaadionid ootavad 
suvel jooksma ja võimlema

Kui algatus  
õnnestub, võivad 

staadionid ka  
kauemaks lahti  

jääda.

Lasnamäel  
algavad kepi-
kõnnitrennid
Lasnamäe linnaosa valitsus 
pakub suvekuudel üritusi igas 
vanuses inimestele, kepikõnni 
treeningud eakatele ja teatri-
etendused lastele toimuvad 
vabas õhus ja on tasuta.

Etendused lastele toimuvad 
nädalavahetustel Lasnamäe  
haljasaladel. Juunis saab Pae 
pargis õppida õiget kepikõnni 
tehnikat, treeningud toimuvad 
16. juunil, 22. juunil ja 30. juunil 
algusega kl 11 linnaosavalitsu-
se ees (Pallasti 54). Osalemine 
ja käimiskeppide laenutus on 
tasuta. Lisaks algavad mitmel 
pool linnas suvised tasuta 
noortetrennid, Lasnamäel oo-
datakse huvilisi Kivila parki 
korvpalli- ja tõukerattatrenni 
ning FC Ajax staadionile jalg-
palli harrastama. Täpsem su-
vürituste kava linnaosavalitsu-
se Facebooki lehel.

 

Nõmme  
veekogude  
äärde paigaldati 
hoiatussildid

Nõmme linnaosa valitsus liitus 
teavituskampaaniaga "Sul on 
selgroogu!" ja paigaldas info-
tahvlid kolme Nõmme linna-
osas asuva veekogu – Raku 
järve, Männiku karjääri ja 
Pääsküla rabaäärse karjääri – 
juurde.

Algab lugemis-
väljakutse  
väikelastega 
peredele

Keskraamatukogu programm 
"Lugejaks sündinud" kutsub 
peresid osalema lugemisväl-
jakutses ja suvistel põnnihom-
mikutel, et väikelapsi juba va-
rakult raamatute keskele tuua. 
Esimest korda raamatukogu 
külastavaid väikelapsi ootab 
tasuta lugejakaart ja kaardi-
tasku, millele saab kirjutada 
esimeste laenatud raamatute 
nimed, ning perel on võimalik 
sündmus jäädvustada foto-
seina juures. Kokku toimub 
suve jooksul 12 üritust. Täpse-
ma info põnnihommikute ja lu-
gemisväljakutse kohta leiab 
raamatukogu Lastelehelt. 
Keskraamatukogu jagab ka 
lasteraamatut "Pisike puu", 
mis on kultuuriministeeriumi 
tellimusel valminud Eesti riigi 
kingitus kõigile Eestis sündi-
nud ja sündivatele lastele. Va-
nemad, kes ei ole veel raama-
tul järel käinud, saavad laste-
raamatu lähimast raamatuko-
gust.

Ilj
a 
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Linlastele avatud kümme  
tasuta spordipaika
• Kunstigümnaasiumi 

staadion Kopli 
102A

• Pelgulinna güm-
naasiumi staa-
dion Mulla 7

• Tallinna saksa 
gümnaasiumi 
staadion Sütiste 
tee 20

• 32. keskkooli staadion Kiili 
10

• Mahtra põhikooli staadion 
Mahtra 60

• Läänemere gümnaasiumi 
staadion Vormsi 3

• Haabersti vene gümnaasiu-

mi staadion Õis-
mäe tee 132
• Järveotsa 

gümnaasiu-
mi staadion 
Järveotsa 
tee 31

• Lasnamäe 
gümnaasiumi 

staadion Pae 59
• Linnamäe vene lütseumi 

staadion Linnamäe tee 10
• Koolistaadionite väravad on 

lahti iga päev kella 8-21, kui 
ei ole riiklikku püha või staa-
dion välja renditud.

Koolide juures saab proovida erinevaid 
treeningvahendeid. Näiteks Pelgulinna 
gümnaasiumi juures ootab trennihuvilisi 
välijõusaal ja kunstigümnaasiumi juures 
rööbaspuu.  Albert Truuväärt
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O lümpiavõitja Jaak Uudmäe imestas Pealinnale in-
tervjuud andes, et meil pole koolistaadionid linna-
rahvale teatud kellaaegadel avatud, nagu ta seda 
koges Ameerikas õppides ja sportides. Igal hom-

mikul sai ta korraliku kattega jooksurajal oma tiirud ära te-
ha ja natuke muid harjutusigi peale.

Küllap pani koroonaaegne vähene liikumine meie linna 
spordikorraldajad tõsisemalt mõtlema, kuidas inimesi pärast 
pandeemia taandumist taas liikuma panna, ja lahendus leiti-
gi. Tihti ei vaja nutikad otsused suuri kapitaalmahutusi ega 
kulutusi. Meil on juba olemas tegelikult palju spordirajatisi, 
tuleb nende kasutamist ainult hoogustada. Ja kümne linna 
koolistaadioni avamine rahvaspordi hüvanguks on üks hea 
näide selle kohta. Suvevaheajal on need spordiplatsid lahti 
kogu päeva kõigile soovijatele ja linnaisad on juba käinud 
välja lubaduse, et kui rahvas hakkab hoogsalt neid spordite-
gemise võimalusi kasutama, siis leitakse mingid sobivad kel-
laajad ka peale suvevaheaja lõppu, mil igaüks võib korraliku-
le jooksurajale minna. See on rõõmusõnum kõigile, kes pea-

vad lugu liikumisest ja en-
da vormis hoidmisest. Meie 
linnas on liiklus juba nii ti-
he, et katsu sa tänaval joos-
ta! Kui ei jää auto alla, siis 
müksab sind mõni elektri- 
tõuksiga kihutaja.

Juba on kuulda ka väga 
positiivset vastukaja sellele staadionite avamisele. Eelkõige 
kiidavad seda otsust treenerid ja tervisesportlased. Ja ongi 
tore, sest liikumatus on toonud koroona ajal masenduse, lii-
kumine on aga parim masenduse ravim. Tasub rõõmustada, 
sest sel suvel ei ole viiruse pärast enam spordiplatsid linti-
dega piiratud. Enam ei aeta pealinna lapsi kümne koolistaa-
dioni värava tagant minema ega lubata kutsuda mupot nei-

le, kes omavoliliselt sporti tegema 
hakkavad. Vastupidi, mupo hak-
kab neil staadionitel hoopis roh-
kem silma peal pidama ja vaa-
tama, et keegi korda ei rikuks, 
inventari ei lõhuks ega ka väik-
seid ja suuri spordisõpru muude 
asjadega ei häiriks.

Kóik, kes tunnevad, et 
koroona ajal kodukon-
toris istumine on liig-
selt kehakaalu paisuta-
nud, peaksid nüüd tõ-
siselt kaaluma sam-
mude seadmist mõ-

ne avatud staa-
dioni poole. See 

teeb pärast sealt 
naasmist väga hea 

enesetunde!

Keelavate lintide 
kadumise aeg

Ivo Karlep,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna linnakantselei

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

Toimetaja Virkko Lepassalu, virkko.lepassalu@tallinnlv.ee, 616 4044

Toimetaja Kai Maran, kai.maran@tallinnlv.ee,  616 4079

Toimetaja Krista Kiin, krista.kiin@tallinnlv.ee, 645 7308

Toimetaja Ivo Karlep, ivo.karlep@tallinnlv.ee, 616 4071

Toimetaja Moonika Tuul, moonika.tuul@tallinnlv.ee, 616 4043

Toimetaja Jaanika Valk, jaanika.valk@tallinnlv.ee 640 4416

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Liikumatus on  
toonud koroona  
ajal masenduse.

Üllar Luup
yllar.luup@tallinnlv.ee

Leping "Ehituse pikk vaa-
de" sisaldab seitset suurt 
sammu, mis peaks viima 
ehituse Eestis Euroopa tip-
pude hulka. Allakirjutajate 
seas oli ka Tallinna abilinna-
pea Eha Võrk (pildil).

Kokkulepet, mis hõlmab rii-
giasutusi, omavalitsusi, ehita-
jaid, arhitekte, projekteerijaid 
ja ülikoole, pole varem kuna-
gi sõlmitud. Lepet on aga va-
ja, et teha kõik ehitamise tõ-
hustamiseks. 

Näiteks 90 aastat tagasi 
ehitati Empire State Building 
Ameerika Ühendriikides 410 
päevaga. Samas kulus Eesti 
rahva muuseumi ehitamiseks 
kaks ja pool korda enam ae-
ga. "Kolmveerand aega ehitu-

sest kulub mitte sellele, et ki-
vi kivi peale panna, vaid kõige 
sellega tegelemiseks, mis selle 
kivi kivi peale paneku ümber 
on," lausus majandus- ja taris-
tuminister Taavi Aas. "Kolm-
veerand aega tervenisti pole 
võimalik kokku hoida, aga kui 
sealt ka murdosa saab kokku 
hoida, siis selle sektori tootlik-
kuse tõus on juba märgatav."

Üks seitsmest sammust, mis 
ehitamist tõhusamaks teeks, 
oleks tark tellija. Eelkõige pee-
takse siin silmas just riiki või 
omavalitsust, sest mahukaimad 
tööd tulevad ikkagi neilt. "Tal-
linn on juba neid uusi ideid ja 
tehnoloogiaid ju rakendanud 
ning teadlaste abiga õpime neid 
juurde," märkis Võrk. "Üksin-
da ei saa olla tark, sest muidu 

oleme nagu "säärane mulk". 
Kaja keskus sai BIM tehnoloo-
giat (tulevase hoonete virtuaal-
ne mudel – toim) rakendades 
ehitatud ja projekteeritud, nii-
samuti Kari 13 – ehk et pisike-
sed sammud on juba astutud."

"Ehituses on väga tähtis et-
tevalmistus. Kui me lepingu 
sõlmimisel hakkame alles töö-
jooniseid tegema, siis on sel-
leks liiga vähe aega, sest täht-
ajad on lühikesed, ja see mõ-
jutab ehituse tootlikkust," nen-
tis ehitusettevõtjate liidu juha-
tuse liige Raivo Rand. "Väga 
palju sõltub tõesti ka tellijast, 
et ehitus oleks korralikult et-
te valmistatud."

Töö lepingu täitmiseks on 
tegelikult juba enne allkirjas-
tamist käinud. Rakenduskavas 
on seitse suurt sammu ja 38 
eri meedet.

Ehitusleping võib viia Tallinna Euroopa tippude hulka

14.-21. juunini katkeb tram-
miliini nr 3 töö ja liin nr 1 
suundub ümbersõidule suunal 
Kopli–Tondi–Kopli:  Tondi suu-
nal Mere puiesteelt Viru välja-
ku kaudu Pärnu maanteele ja 
sealt Tondi tänavale ning Kop-
li suunal Tondi tänavalt Pär-
nu maanteele ja Viru väljaku 
kaudu Mere puiesteele. Täien-
davad peatused tehakse kõi-
kides selle liikumistee tram-
mipeatustes. Ära jäävad Tal-
linna Ülikooli, Koidula, Kad-
rioru ja Poska peatus. Üm-
berkorralduste ajaks tehakse 
Narva maanteele täiendavad 

bussipeatused: linnast välju-
val suunal peatuvad bussilii-
nid nr 5 ja 8 Hobujaama pea-
tuses ning bussiliinid nr 1A, 5, 
8, 29, 60 ja 63 peatuvad Tal-
linna Ülikooli trammipeatuse 
piirkonnas. Kesklinna suunal 
tehakse bussiliinidele nr 1A, 
5, 8, 29, 34A, 35, 38, 44, 51, 
60 ja 63 ajutine peatus Ben-
siini ja Filmi tänavate ristmi-
ke vahelisel alal.

Linna tellimusel tehtavad 
tööd Poska tänaval peavad 
lõppema 15. oktoobriks, nen-
de maksumus on neli miljo-
nit eurot.

Eesti kõige tähtsamad juristid 
ehk riigikohtu esimees Villu Kõve, 
peaprokurör Andres Parmas, ad-
vokatuuri juht Jaanus Tehver jt 
olulisimad justiitsfiguurid nõua-
vad peaministrilt, haridusminist-
rilt ja justiitsministrilt samme juu-
rahariduse taseme 
tõstmiseks. 7. 
juuni kuupäe-
vaga pöör-
dumises 
heidetak-
se ette, et 
kuigi kõrg-
haridus on 
alarahasta-
tud, on juura-
õpe laiali pihus-
tunud ülikoolide 
vahel. Kõlab karm ette-
heide, et riik pole üldse kehtesta-
nud n-ö standardit, millised õp-
peained peaks tulevane jurist 
olema enesele selgeks teinud ja 
mis eksamid ära teinud enne, kui 
saab magistrikraadi. Kohtuniku, 
notari jt õigussüsteemi elukutse-
te eksami suudab ära teha alla 
poole diplomiomanikest. Kui lühi-
dalt kokku võtta, siis toodavad 
kõrgkoolid massiliselt harimatuid 
juriste. Sel taustal mõistagi peaks 

arvestama, et taolised "poolfab-
rikaatjuristid" võivad põhjustada 
hiiglaslikke ainelisi kahjusid, ning 
mis veelgi hullem, inimkannatusi. 
Kohtuasjades on sageli kaalul ini-
meste saatused ja suured varad. 
Pöördumise alla kirjutanud kõr-

ged justiitstegelased näevad 
väljapääsu kõrgkvalifit-

seeritud juristide välja-
õpetamise koonda-
mises ühte ülikooli. 
Samuti tuleks õp-
pekavad suruda 
kindlatesse raami-
desse. Samuti soo-

vitatakse andeka-
matele stipendiumi-

süsteemi. Juristide üle-
tootmise üle on kaeveldud 

palju aastaid, kuid muutusi pole. 
2013. a arvasid mitmed olulised 
advokaadibürood, et ületootmine 
Eestis on tõsine probleem ning 
tööandjad kipuvad eelistama 
Tartu ülikooli diplomiga inimesi. 
Pilti hägustavad veel igasuguste 
muude maade juuradiplomiga 
asjatundjad, kelle pädevus samu-
ti kahtlusi tekitab. Üleilmselt võib 
aga täheldada, et ennekõike just 
majanduskriisid mõjuvad juristide 
kasvuväetisena.

Eestis on puhkenud väitlus, kas 
peaksime maksusüsteemi pa-
randama, et suurimate majan-
dustega riikide ehk G7 vahel hil-
juti kokku lepitud tehnoloogiahii-
dude maksustamisest tulu 
saada. Eestis peaks 
ettevõtte tulumak-
su tasuma vaid 
kasumi väljavõt-
misel ja see on 
20/80 – samas 
kui G7 paneb et-
te 15% ja kogu 
aeg. Maks peaks 
kogutama tulu teeni-
mise riigis – või riigi eelar-
vesse. Maailma meedia on aga 
elevile ajanud internetimüügi gi-
gant Amazon, keda kahtlusta-
takse G7 kokkuleppe alt pääse-
mises, sest tema kasumimargi-
naal on väiksem kui 10% – alates 
millest peaks ettevõte maksus-
tamisele kuuluma. Ettevõte ma-
jandab ennast nimelt piirkonda-
des asuvate väiksema marginaa-
liga tütarettevõtete kaudu. Siiski 
teatas Reuters lohutavalt, viida-

tes anonüümsetele allikatele, et 
ühe olulisima kontserni ettevõtte, 
Amazon Web Service (veebitee-
nuste) enda 30% kasumitootlu-
se järgi läheks vähemalt see osa 
gigandist ikkagi maksustamisele. 

Loomulikult peaks hakka-
ma see küsimus ka 

meid endid huvitama. 
Eesti riigieelarve 
peaks hakkama hiig-
lase poolt siin müü-
dud kaubalt maksu 

saama. Avastamis- ja 
uurimisruumi jätkub. 

Praegu me ei tea, kui palju 
umbeski aastas ostetakse 
Amazonist pärit kaupu. Meenu-
tagem, et 2019. a rajas Amazon 
Web Services (veebiteenused) 
Eestisse tütarettevõtte, pakku-
maks pilveteenust. Üleilmselt pa-
kutakse seda nii valitsustele kui 
ka eraisikutele. AWS haldab 
omakorda muude IT teenuste 
pakkumise kõrval muuhulgas fir-
ma jaemüügilehekülgi. AWS-i 
aastatulu on 26-27 miljardit dol-
larit.

Kas koolilõunat peab pakkuma 
tingimata keskpäeval? Sellise 
olulise küsimusega pidi rinda 
pistma õiguskantsler Ülle Madi-
se, vastates ühele järelepärimi-
sele. Õiguskantsleri seisukohta 
küsinud inimest häiris, et lõunat 
pakutakse koolis varem kui lõu-
naajal. Seda valdkonda regulee-
rib sotsiaalministri 2008. a nn 
toitlustamise määrus. Kuigi es-
mapilgul võib tunduda, et küll 
õpetajad koostöös lapsevane-
matega õige söögivaheaja paika 
saavad, pole asi nii lihtne. Nõnda 
nagu paistab Madise pikast jurii-
dilisest vastuskirjast avalduse 
esitajale, tuleb koolilõuna aja 
määramisel lähtuda mitmetest 
õigusaktidest. Arvestada tuleb 
laste vanust ja õppetundide arvu 

päevas. Seega võib lõu-
natamise põhjendatud 
asjaoludel ka varasemaks nihu-
tada kui keskpäev. Lõpuks peaks 
selliseid küsimusi lahendama ik-
kagi kooli hoolekogu. Igal juhul 
tuleb tunnustada lapsevanema 
nutikust, kes suutis sisulise olme-
probleemi kõrgele juriidilisele 
püünele tõsta. Õiguskantsler 
peaks kontrollima, kas seadused, 
määrused ja muud õigust loovad 
aktid on põhiseaduse ja seadu-
sega kooskõlas. Aga tõepoolest: 
põhiseaduse järgi peavad lapse 
heaolu eest seisma eelkõige va-
nemad. Ja nii on mõistetav, miks 
taoline pealtnäha vähe tähtis ar-
giküsimus – kas lõuna võib olla 
natuke varem kui lõunaajal – õi-
guskantsleri lauale jõudis.

Elektri hind on viimasel ajal hüp-
peliselt tõusnud – põhjuseks il-
mastikuolud naabermaades, mil-
lega elektribörsi kaudu seotud 
oleme, ja CO2 emissiooni kasvav 
hind. Kui mais on megavatt-tun-
ni keskmine hind olnud 50 euro 
kandis, siis aasta tagasi poole 
vähem. Kui suvisel ajal ei anna 
ehk see väiksema sissetulekuga 
inimeste rahakotis niivõrd tunda, 
siis alates sügisest muutub kas-
vav elektrihind juba tõsisemaks 
mureks, sest tõuseb energiavae-
susesse langenute hulk. Energi-
avaesus kujuneb kombineeritu-
na madalast sissetulekust, kõr-

gest energiahinnast ja kehvast 
eluasemest, mis sooja ei pea. 
Eestis on energiavaesust üsna 
vähe uuritud, ehkki maailmas 
hoitakse sellel vägagi pilku peal. 
Viimaste aastate kohta andmeid 
põhimõtteliselt polegi. Küll on 
sellega tegelenud vähesed uuri-
jad selgitanud, et 2015. a leidus 
energiavaeseid üle 10%. Seega 
tähendab elektri hinnatõus, kui 
see püsima jääb, omavalitsuste 
jaoks rohkem abivajajaid. Olu-
korda saab muidugi leevendada, 
pakkudes peredele toetusi ko-
dude renoveerimisel, päikesepa-
neelide soetamisel jne.

Poska tänava remont 
häirib trammiliiklust

"Poolfabrikaatjuristid" veavad 
õigussüsteemi taset alla

Kas ka Eesti saab hiigelkauba-
maja Amazoni tulust osa?

Õiguskantsler: lõuna võib  
koolis olla ka enne lõunat

Suurenev elektrihind toob sü-
gisest rohkem energiavaesust
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Kahe aastaga on alkoholi 
tarvitamise tagajärjel sur-
nud pea sama palju inimesi 
kui koroonaepideemia ajal 
Covid-19 tõttu. 

Suur suvi on alanud, ko-
roonaviirus taandumas ja kät-
te jõudnud lõpupidude, jaani-
tulede, pulmade, kultuuri- ja 
spordiürituste aeg. Rõõmu taas 
avanevast ühiskonnast ja suve-
soojusest varjutab teadmine, et 
ühiskonnas suureneb taas alko-
holitarvitamine ning koos sel-
lega risk sattuda õnnetustesse. 

Hiljutine konjunktuuriinsti-
tuudi uuring kinnitas taas sa-
dade teiste uuringute tulemu-
si – alkoholi suhteline odav-
nemine toob kaasa tarbimise 
ja kahjude suurenemise. Selle 
eest hoiatasid tervisevaldkon-
na eksperdid ka 2019. aastal, 
kui alkoholiaktsiisi langetamist 
plaaniti. Tegemist on valusa ja 
korduma kippuva õppetunniga. 
Kauaoodatud läbimurret alko-
holikahjude vähenemises meie 

ühiskonnas pole toimunud. Al-
koholi tarbimine ühe täiskasva-
nud elaniku kohta kasvab juba 
teist aastat järjest. 2020. aastal 
oli absoluutse alkoholi tarvita-
mine ühe täiskasvanud elani-
ku kohta 10,5 liitrit ning võr-
reldes 2019. aastaga see näi-
taja kasvas. 

Kas tõesti vaid tarvitaja 
probleem?

Sellega koos jõudsid viimase 
kümne aasta kõrgeimale tase-
mele surmad, mis tingitud ot-
seselt alkoholist põhjustatud 
haigustest, ning suurenes joo-
bes isikute surmaga lõppenud 
õnnetuste osakaal. 2020. aas-
tal suri otseselt alkoholi liig-
tarvitamisest tingitud haigus-
tesse 615 inimest ehk üle sa-
ja rohkem kui aasta varem. 
Neist 410 olid 45-64-aastased 
tööealised, noorim mees aga 
vaid 29- ja naine 31-aastane, 
mõlema surma põhjuseks al-
koholimürgistus. Surmad on 
vaid üks näitaja, kasvavad sot-
siaalsed ja majanduslikud kah-
jud on veelgi suuremad. Lõhu-
tud perede tõttu halveneb las-
te toimetulek, kasvab lähisuh-
tevägivald ning tõusevad ter-
vishoiukulutused.

Ehk kõnetab statistika 
enam, kui tuua võrdluseks 

kõrvale, et liiklusõnnetustes 
hukkus möödunud aastal 60 
inimest ning kahe aastaga on 
alkoholi tarvitamise tagajärjel 
surnud pea sama palju inime-
si kui koroonaepideemia ajal 
Covid-19 tõttu. 

Eelmisel aastal fataalselt up-
punutest, kukkunutest, tule- ja 
liiklusõnnetustesse sattunutest 
ja alajahtunutest olid pea poo-
led joobes. Eesti kohtueksper-
tiisi instituudi andmetel huk-
kus õnnetustes 104 joobes ini-

mest. Selleks, et sattuda õnne-
tusse, ei pea olema raskes joo-
bes. Ka kerge joove suurendab 
riskikäitumist, eriti noorte pu-
hul. Alkohol vähendab inimes-
te võimekust ohtlikes olukor-
dades toime tulla või abi leida. 

Konjunktuuriinstituudi uu-
ring näitab, et ühiskonnas pee-
takse suurimateks alkoholi liig-
tarbimisega kaasnevateks mu-
rekohtadeks just turvalisuse ka-
du, joobes juhtimist ja vägival-
da. Ometi püsib inimeste hoia-
kutes visalt arvamus, et alkohol 
on selle tarvitaja probleem ja 
kõrvalseisjana sellesse sekku-
da pole sobilik. Seega ei taju-
ta enda rolli turvalisust loova 
kogukonna liikmena. Kohali-
kul ja kogukonna tasandil on 
aga iga inimese eeskuju ja käi-
tumine olulised, et kujundada 
üldiseid alkoholitarvitamisega 
seotud hoiakuid ja käitumist.

Tallinna tubli eeskuju
Omavalitsustel on alkoholi-

poliitika elluviimisel tubli roll, 
kuigi omavalitsuste võimekus 
on erinev. Siiski innustab üha 
enam omavalitsusi kogukon-
di sotsiaalsele vastutustund-
likkusele. 

Omavalitsustel on võima-
lus ja vastutus otsustada avali-
kel üritustel alkoholitarvitami-

se üle, seada neile ajalisi piiran-
guid, piiritleda alkoholimüügi 
ala ning suurendada järeleval-
vet.  Kuna alkohol on suhteli-
selt odava hinna tõttu kättesaa-
dav ka noortele, tulebki oma-
valitsustel suhtuda väga tõsi-
selt oma piirkonna kauplustes 
ja meelelahutusasutustes toi-
muvasse alkoholimüüki ning 
korraldada nt testostlemisi. Nii 
saab avastada kauplejad, kes ei 
küsi alaealistelt dokumenti ja 
müüvad neile alkoholi. Loo-
detavasti leitakse ka võimalu-
si laste ja noorte huvitegevus-
te säilitamiseks ja laiendami-
seks, sest ka see hoiab alaea-
lised riskikäitumisest eemal.  

Mõne omavalitsuse heal al-
gatustel võib olla ka laiem mõ-
ju. Tuletame meelde, et näiteks 
alkoholi jaemüügi kellaajalis-
te piirangute seadmise algatus 
kasvas just Tallinna initsiatii-
vist välja üleriigiliseks. Ka on 
Tallinnal mõistlik plaan, kuidas 
vähendada öises meelelahutu-
ses joomist ja vandalismi  kel-
laajaliste piirangute abil. Plaa-
ni õnnestumisel võiks see leida 
kasutust mõnes teiseski suure-
mas linnas. Ehk ongi just prae-
gu selliste muutuste elluviimi-
seks veidi lihtsam aeg, kui ini-
meste väljas pidutsemise har-
jumused on muutunud?

Suvest täie rõõmu tundmiseks jäta alkohol poodi

Enamik lastega juhtunud 
õnnetusi on kõrgelt kukku-
mised, millest tingitud pea- 
ja kaelavigastused takista-
vad hiljem õppimist.

Kooli algastme ehk esimese 
kolme klassi lõpetamisel tun-
dub laps nii endale kui oma 
vanematele suure inimesena, 
kes teab palju ohtudest ja os-
kab end hoida. Ometi viitab 
vigastuste ja mürgistuste sta-
tistika vastupidisele. Mil moel 
saavad vanemad aidata 
lastel õnnetusi väl-
tida?

2019. aas-
tal registree-
riti 0-14-aas-
tastel lastel 
kokku 25 
524 trau-
majuhtu, 
mis tähen-
dab, et iga 
päev pöördu-
ti arsti juurde u 
70 korral. Eelmaini-
tud juhtumitest moodus-
tasid erinevalt kõrguselt kuk-
kumised 15,4%, õnnetuse tõt-
tu kaotasid elu 26 last.

Sagedamini saavad õnne-
tuses kannatada ülajäsemed 
– kuni 14,3% juhtudest. Puu-

sa ja alajäsemete vigastused 
moodustavad 13,1% ning pea- 
ja kaelavigastused 12,2% kõi-
gist arstiabi vajavatest õnnetus-
juhtumitest. Just viimati nime-
tatuga kaasnevad sageli pea-
valud, raskused keskendumi-
sel, mahajäämus õppetöös jms. 

Laste sattumine liiklusõn-
netustesse kasvab samuti jär-
sult just kooliea saabudes, nii 
moodustab  10-12-aastaste va-
nusegrupp kannatanutest 24% 
ja 13-15-aastaste vanuserühm 
30%. 

Millest selline hulljulgus?
Noored riskivad sageli sel-

leks, et avaldada muljet eeskätt 
oma eakaaslastele. Samas taha-
vad nad proovida oma võimeid 
ja piire, et hiljem kelkida oma 

nn saavutustega. 
10-14-aastased 
noored tahavad 

olla ja ongi 
väga iseseis-
vad, kuid 
vajavad siis-
ki lapseva-
nema tu-
ge. Enamik 

noori tahab 
kõike katseta-

da ja sageli la-
sevad lapsevane-

mad noortel proovi-
da ka ohtlikke tegevusi, 

sest mõistavad lapse iseseisvus-
püüdu. Vahel on lapsevanemad 
abitud, kuna nende arvamusega 
ei arvestata enam nii palju kui 
varasemas eas ning neil jääb üle 
vaid aktsepteerida lapse omaet-

teolemise ja tegutsemise soovi. 
Noorele annab see küll vabadu-
setunde, kuid teiselt poolt jätab 
nad ilma vajalikest juhtnööridest 
ja emotsionaalsest toest. 

Siiski saab lapsevanem oma 
lapse heaks teha üsna palju kui 
arvestab murdeea eripära. 10-
14 aasta vanuses loeb eakaas-
laste arvamus kõige rohkem. 
Meeldida tahetakse sõpradele 
ja seetõttu saavad lapsevane-
mad oma lapsi aidata just läbi 
sõprusringkondade ehk kaasa-
tes laste sõpru. Kuna noor ini-
mene vajab sõbralikku toetust 

kõige rohkem, võiksid ema ja isa 
pakkuda ennast sõbraks. Sõb-
ralt ootavad noored aga tun-
nustust ja mitte kohutmõistvat 
suhtumist. 

10 nippi lapsevanematele 
Et suhtlus lapsega sujuks, or-

ganiseerige arutelusid koos lapse 
sõpradega, millede eesmärk on, 
et noored mõistaksid oma käi-
tumise ja potentsiaalselt vigas-
tustega lõppeva olukorra seo-
seid ning oma otsuste ja käitu-
mise tagajärgi. Öelge siiralt, mi-
da mõtlete lapse käitumisest ja 

kuidas te end tunnete, ärge aja-
ge seejuures nii-öelda moraali-
juttu. Rääkige siiralt oma koge-
mustest ja käituge oma tõekspi-
damiste järgi. Hoolitsege turva-
lise füüsilise keskkonna ja turva-
varustuse eest, eriti jalg- või tõu-
kerattaga sõites. Eakaaslaste õpe-
tamine on kõige parem õppimis-
meetod, seetõttu suunake noori 
ise ennetama vigastusi, näiteks 
koos vigastuste vältimise videot 
valmistades. Veetke nooruslikult 
aega koos laste ja nende sõpra-
dega. Näidake eeskuju, järgides 
enda poolt või veel parem, lapse-

ga koos kehtestatud reegleid tur-
valiseks käitumiseks. Nt jalgrat-
tamatkal kandke kiivrit, rullui-
sutades lisaks kiivrile ka põlve- 
ja küünarnukikaitsmeid. And-
ke praktilisi käitumissoovitusi, 
näiteks vanematele lastele võib 
soovitada sõita öösel peolt koju 
taksoga. Õpetage turvaliselt ka-
sutama tehnikat ja liiklusvahen-
deid. Äge soodustage riskiolukor-
dadesse sattumist.

Traumaennetuses on kõige 
tähtsam usaldusliku suhte saa-
vutamine oma lapsega, sest vas-
tasel juhul ei pruugi vanem tea-
da, kus on laps, millal ta abi va-
jab või millistesse potentsiaalselt 
ohtlikesse olukordadesse ta sat-
tuda võib. 

Pandeemial on olnud rasked 
füüsilised ja vaimsed tagajärjed 
– selle all kannatasid mitte ai-
nult täiskasvanud, vaid ka teis-
melised, kes jäid ilma vahetust 
suhtlusest sõprade ja eakaaslas-
tega. Nad jäid oma mõtetega 
üksi, sest kodus olid põletavaks 
probleemiks kujunenud vanema-
te töökaotus või tööotsingud, vä-
henenud sissetulekud ja pingest 
tekkinud tülid. 

Raske on olla teismeline sel-
lise murekoorma all ning selle 
tunnistuseks on ainuüksi Tallin-
na lastehaiglasse käesoleva aasta 
nelja kuu jooksul enesetapukatse 
tõttu pöördunud 57 last ja noort. 

Head lapsevanemad, püüd-
kem siis alanud suvekuudel mõel-
da, mida koos lastega ette võtta 
või kuidas nende pikka suvepuh-
kust turvaliselt sisustada. Kuula-
ke ja mõistke neid!

Ene Tomberg,
lastekaitse  
liidu president, 
lastearst

Annika  
Veimer,
tervise arengu 
instituudi  
direktor

Koroonaaeg kasvatas laste ja 
noorte enesetapukatsete arvu

Teismelised jäid koroona ajal oma mõtetega üksi, sest sõpradega suhelda sai vaid veebis ning kodus olid prob-
leemiks kujunenud vanemate töökaotus, vähenenud sissetulekud ja pingest tekkinud tülid.  ScanpixVanem  

võiks olla  
lapsele sõber,  
mitte kohtu-

mõistja.

Mida saaks igaüks teha, et suvi 
mööduks turvaliselt?
• Kui lähete ujuma või tegele-

te mõne tegevusega veeko-
gul, siis olge kained. Eelmi-
sel aastal hukkus 36 joobes 
inimest, üle kümne võrra 
rohkem kui 2019. aastal! 
Veekogu ääres alkoholi tar-
vitades on oht kaotada ka 
tähelepanu ja kontroll oma 
lapse üle.

• Igal koosviibimisel, kus sa 
ise võõrustad külalisi, vastu-
tad  sina ka nende heaolu 
eest. Kavanda oma üritus 
nii, et autoga saabunud kü-
lalistele serveerid kindla-
meelselt alkoholivabasid 
jooke, või lepite kohe algu-
ses kokku, kes jääb ööseks 
või lahkub taksoga.

• Kui sa oled poemüüja, tank-
la teenindaja, noortele peo-
kohtade väljarentija, pulma-
korraldaja või firma suve-

päevade korraldaja, saad 
oma tegevusi ette planeeri-
des ja läbi mõeldes hoida 
ära traagilisi õnnetusi alko-
holi tarvitamise tagajärgede 
tõttu. Sul on õigus keelduda 
alkoholi pakkumisest või 
müügist ja kutsuda politsei, 
kes olukorra oma kontrolli 
alla võtab.

• Päästeamet, politsei ning 
transpordiamet alustasid 
suve ühise kampaaniaga 
"Sul on selgroogu", tuleta-
des inimestele meelde, et al-
koholi tarvitamine toob igal 
aastal kaasa õnnetusi, mida 
saab ennetada.  Ka tervise 
arengu instituut ühineb 
kampaania üleskutsega, et 
õnnetuste ennetamiseks 
saab iga inimene oma hoia-
kute ja teadliku käitumisega 
eeskujuks olla ja sekkuda.
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Suvel näeb linnapildis paha-
tihti, et jalakäijate vahel kõn-
niteel tuiskab meeletu kiiruse-
ga rattur, kellel veel kõrvakla-
pid peas. Vahel on ratturil veel 
telefongi ühes käes, et käigu 
pealt uuemate ühismeedia uu-
distega kursis olla või oma sõi-
tu jäädvustada ja seda teistega 
jagada. Nii jalg- kui ka elekt-
rirattad on hääletud ning ot-
sasõit jalakäijale võib olla sel-
lises olukorras üsnagi tõenäo-
line. Põhja prefektuuri liiklus-
järelevalvekeskuse juht Han-
nes Kullamäe sõnul vohab tä-
napäeva liikluses tähelepanu 
nappus. "Sageli on selle põh-
juseks endast pidevalt märku 
andev nutiseade või heli sum-
mutavad kõrvaklapid," lausus 
Kullamäe. "Enamik meist teab, 
et autoroolis ei tohi mobiiliga 
rääkida, aga kehtib sama põ-
himõte ka jalgratast juhtides." 

Mürk nõustus, et enim juh-
tubki õnnetusi siis, kui vaada-
takse telefoni, süüakse-juuak-
se, kuulatakse muusikat, sõi-
detakse käed lahti jms. "Ütlus 
"kui sõidad, siis sõida!" kehtib 
nii autojuhi kui ka jalgratturi 
kohta," lisas ta.

Vähenda kiirust jalakäija 
temponi!

Kullamäe tuletas meelde, et 
ka kõnniteel kehtib meil parem-
poolne liiklus. "See tähendab, et 
näiteks rattaga kõnniteel sõites 
tuleb ees jalutavast jalakäijast 
mööduda vasakult poolt," selgi-
tas ta. "Sageli tekitavad just oo-
tamatud möödumised ohtlikke 
olukordi, kus osapooled ei tea, 
kummale poole eest ära põigata 
või kummalt poolt jala-
käijast mööduma peaks."

Kullamäe tõi veel väl-
ja, et kuigi rattakellaga 
endast märku andmine 
ei ole seaduse järgi ko-
hustuslik, on see igal ju-
hul soovituslik. "Rattakel-
laga saab anda märku, kui 
rattur on jalakäijast möö-
dumas, vastasel juhul võib 
hõlpsasti tekkida ohtlik si-
tuatsioon või isegi kokku-
põrge ja haiget saavad sel 
juhul mõlemad osapooled," 
nentis Kullamäe. "Peaks ole-
ma iseenesestmõistetav, et jalg-
rattur arvestab jalakäijatega – 
nendest möödumisel tuleb kii-
rus maha võtta."

Kui aga rattur arutult kihu-
tab, ei aita ka kell, sest jalakäi-
jal jääb üle vaid kõrvale hüpa-
ta (näiteks teise kergliikuri et-
te) või kiiremini jooksma pista. 
Sellises olukorras võiksid rattu-

rid end liigeldes rohkem jalakäi-
ja olukorda panna.

Jalg- ja tõukerattaga on lu-
batud sõita kõnniteel, kui sõi-
duteel on see tee seisukorra 
tõttu raske, kusjuures teeolud 
jäävad ratturi hinnata. Nii näe-
megi sageli olukorda, kus üks 
rattur liigub kõnni-, teine sõi-
duteel. Kui rattur on otsusta-
nud sõita kõnniteel, peab ta ar-
vestama jalakäijatega ning neid 
mitte ohustama. Tihedalt jala-
käijaid täis teel tuleks kiirus 
vähendada jalakäijate tempo-
ni, mis võib tunduda küll ve-
nimisena, kuid on kõigile tur-
valisem.

Jalakäijate lähedal kiirust vä-
hendama kutsub ka transpordi-
ameti ennetustöö osakonna eks-
pert Eve-Mai Valdna. Kui näi-
teks ema käekõrval kõndiv väi-
kelaps kõnniteel ootamatu kõr-
valsammu teeb, aitab kergliik-
leja mõistlik kiirus kokkupõrget 
vältida. "Jalakäijast möödumisel 
peab rattur hoidma ohutut külg-
vahet, et mitte kõndijat ohusta-
da," rääkis Valdna. "Kutsume 
jalgrattureid kiirust vähendama 
ja vajadusel ka ratta pealt ma-
ha tulema, eriti kui ees kõnnib 
näiteks jalakäija koos väikelap-
sega või koeraga. Ohutu külg-
vahe on vajalik juhuks, kui ja-
lakäija teel liikudes ootamatult 
sammu kõrvale astub."

Kuigi liiklusseadus kohustab 
kergliiklejat lähedal kõndivast 
jalakäijast möödumisel sõitma 
kiirusega, mis lubab seda teha 
ohutult, on nõude täitmist ras-
ke kontrollida. Linna transpor-
diameti liiklusosakonna liikluse 

peaspetsialisti Paa-
vo Germani sõnul on kiiruseüle-
tust keeruline tuvastada. "Rattu-
reid saaks korrale kutsuda fik-
seeritud kiirusenäiduga. Praegu 
on seda raske teha, sest ratturil 
kohustust spidomeetrit kasutada 
pole," ütles German. "Kõik taan-
dub paljuski ratturi südametun-
nistusele. Inimesest mööda sõi-
tes tuleb alati hoog maha võtta! 
Jalakäija võib kõnniteel ootama-

tu kõrvalsammu teha juba ainu-
üksi veeloigust üle astudes, rää-
kimata väikelapsega kõndijast."

Eriti tähelepanelik peaks rat-
tur olema bussipaviljonide lähe-
duses. "Bussipaviljonid on var-
jatud nähtavusega kohad, kuid 
jalgrattur peab jalakäijate või-
maliku bussile astumisega ar-
vestama," sõnas Valdna. "Bus-
sipeatuste ja teiste rahvaroh-
kete kohtade juures võiks rat-
ta võtta käekõrvale. Ka laste-
aedade ja koolide juures on nii 
kõigile ohutum. Jalgratturi kuk-
kudes võivad tema vigastused 
olla raskemadki kui jalakäijal. 

Ohutum on võtta jalgratas 
käekõrvale ka ülekäigura-
da ületades, see hoiab sa-
muti jalakäijate ohutust ja 
annab autojuhile aega rea-
geerimiseks."

Ülekäigurajad on rat-
turite, autode ja jalakäi-
jate kokkupõrkeks kõige 
ohtlikumad kohad. Li-
saks ootamatutele kuk-
kumistele juhtub jalg-
ratturitega enim õnne-
tusi just teed ületades. 
"Ülekäigurada ületades 
ei ole jalgratturil kohus-

tust ratta seljast maha tulla, aga 
sel  juhul peab ta veenduma, et 
rada on ohutu ületada," rõhutas 
Kullamäe. "Auto ees ei ole rat-
turil sõites eesõigust. Eesõigus 
on alles siis, kui ta tuleb ratta 
seljast maha ja ületab raja jala-
käijana. Kuid alati ei tasu taga 
ajada oma eesõigust, loeb tur-
valisus." Seepärast soovitabki 
politsei alati tulla ratturil sadu-
last maha ja ületada ülekäigu-

rada jalakäijana – nii on roh-
kem aega vaadata ja reageeri-
da. "Ratturina kiputakse kee-
rama ülekäigurajale ilma vaa-
tamata ja sedasi on kokkupõr-
ked autodega kergemad tule-
ma," nentis Kullamäe.

Ka Mürgi kogemus näitab, et 
enim eksivad jalgratturid ülekäi-
gurajal, olles arvamusel, et au-
tojuht on alati kohustatud neile 
teed andma. Ülekäigurajal sõi-
tes peab rattur seda siiski tege-
ma jalakäija kiirusega.

Juhid ei pane  
rattureid tähele

Sõiduteel liikudes 
on aga rattur nõr-
gem pool, kes 
jääb tihti au-
tojuhtidele 
märkama-
tuks. Salva 
Kindlustu-
se kindlus-
tusdirek-
tori  Urmas 
Kivirüüti sõ-
nul kuuleb ja 
näeb kindlus-
tus tihti ka põh-
jendust, et autojuht ei 
pannud lihtsalt ratturit tähele. 
Autojuhid kipuvad keerates rat-
taradu "lõikama" ning tuleb et-
te ka ohtlikke möödasõite. Au-
tojuhtidele kehtib nõue olla rat-
turi läheduses eriti tähelepane-
lik. Kõige sagedasemad jalgrat-
taõnnetused on sõiduautodele 
või sõiduautode ratturile otsa 
sõitmised. 

"Salvas registreeritud jalgrat-
taõnnetuste kirjeldustest näeb 

mitmeid juhtumeid, kus peateele 
suunduv kõrvaltee ületab vahe-
tult enne ristumist ka kergliik-
lusteed," ütles Kivirüüt. "Seal 
on eesõigus sõidukil, kuid ala-
ti ei suuda ka jalgratturid piisa-
valt vara seisma jääda, et õnne-
tust vältida." 

Kivirüüt lisas, et liikluskindlus-
tuses on üks oluline punkt, mida 
paljud ilmselt ei tea. Nimelt hüvi-
tab auto ja ratturi kokkupõrke kor-
ral kahju alati autoomaniku kind-
lustusselts. Seda isegi siis, kui õn-
netuses on süüdi rattur. "Põhjus 
on, et auto on suurema ohu al-

likas ning seaduse järgi hüvi-
tab kulud alati suure-

ma ohuallika kind-
lustus," selgitas 

ta. "Lihtsalt 
öeldes tä-
hendab see, 
et autoju-
hid peavad 
alati olema 
jalgratturi-
te puhul 

hoolsad. Kui 
autol ongi  ees-

õigus, ei maksa 
jäärapäiselt seda ta-

ga ajada, sest õnnetuse 
korral saab alati viga jalgrattur, 

mitte turvaliselt metallkastis istuv 
autojuht."

Maarika Mürk nentis muret-
tekitavat tendentsi, et kuna täis-
kasvanud jalgratturil ei ole liik-
lusseaduse kohaselt nõutav kiivri 
kandmine, eelistavadki täiskas-
vanud tihti seda ka mitte kasuta-
da, andes ka noortele halba ees-
kuju. "Samas on küllaltki sage-
dased peavigastused, mida kiiv-

"Enim õnnetusi juhtub siis, kui rattur vaa-
tab sõidu ajal telefoni, sööb ja joob või 
kuulab müra summutavatest kõrvaklappi-
dest muusikat," nentis Gjensidige kindlus-
tuse kahjukäsitluse osakonna juht Maarika 
Mürk. "Ütlus "kui sõidad, siis sõida!" keh-
tib nii autojuhi kui jalgratturi kohta." 

Uute reeglite järgi ei pea rattur autotee ületamisel vöötrajal enam ratta seljast maha tulema. Samas tuleb vöötrada ületada jalakäija kiirusel ning juhul, kui rajal 
on palju jalakäijaid, on soovitav ohutuse mõttes siiski ratast käe kõrval lükata. Ilja Matusihis

Auto ees on ratturil eelisõigus alles siis, kui ta tu-

leb ratta seljast maha ja ületab raja jalakäijana.

Pirital valmis 
kaks moodsat 
välijõusaali
Pirital Mähe ja Maarjamäe 
asumi jõulinnakutes saab 
nüüd treenida reguleeritavate 
raskustega jõusaaliseadmete-
ga, mõlemas vabaõhujõusaa-
lis on seitse treeninguseadet. 
Kompleksis saab teha kogu 
keha hõlmavat jõutreeningut, 
reguleeritavate raskustega 
jõusaaliseadmed sobivad nii 
noortele kui ka eakamatele, 
üks treeningpink ka erivaja-
dustega inimestele. Seadmed 
on varustatud harjutuste te-
gemise juhendi ja lihasrühma-
de skeemiga ning õppevideo 
säbrukoodi ehk QR-koodiga. 
Jõulinnakute ala on kaetud 
kummimultšiga, mis on val-
mistatud taaskasutatud kum-
mimaterjalist. Välijõusaalid 
asuvad Mugula tee 17a ja 
Pähkli 2. Välijõusaalide mak-
sumuseks kujunes  47 826 
eurot.

 

Snelli tiigist leiti 
imemasin
Snelli tiigi setetest ja prahist 
puhastamise käigus tõid tuuk-
rid põhjast välja veidra kolme-
rattalise sõiduki. "Oleme spe-
kuleerinud, et tegemist on ilm-
selt nõukogudeaegse trans-
pordivahendiga, näiteks 
mürskude või hoopis Toom-
pea nõlvalt lastud ilutulestiku 
vedamiseks," tõdes Kesklinna 
vanem Monika Haukanõmm. 
"Jääme huviga ootama sõja-
muuseumi töötajatele hinnan-
gut leiu ajaloo kohta." Tiik pu-
hastatakse vastavalt eelpro-
jektile ning keskkonna- ja 
muinsuskaitse nõudeid järgi-
des. Pärast puhastustöö lõp-
pu korrastatakse tiigi ümbrus 
ja pargiala, tööd on plaanis 
valmis saada juuni lõpuks.

 

Nõmme suuren-
dab patrullringi 
nimekirja
Mai keskel Nõmmel patrulli-
mist alustanud turvafirma Vi-
king Security tegevus on ol-
nud tulemuslik. Kuna Laagri 
jaamast, Laagri Selveri ja Pär-
nu mnt 546 rattaparklatest on 
viimaste nädalate jooksul va-
rastatud viis ratast, lisati need 
asukohad Viking Security 
kontrollringi, kaalumisel on ka 
kaamerate või jalgrattamaja 
paigaldamine. Ennetamaks 
rikkumisi võib teavitada Viking 
Security patrulli või helistada 
munitsipaalpolitsei abitelefo-
nil 14410. Turvateenust osuta-
takse Nõmme linnaosas 15. 
oktoobrini.

Selja tagant 
ootamatult  

liikunud ratturile  
ette jäänud jalakäija 

ei tea, kummale 
poole hüpata.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kai Maran
kai.maran@ 
tallinnlv.ee

Nutitelefoni vahtivad ratturid ohustavad elusid
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"Mul on tulnud ette olukordi, 
kus olen end sundinud haigena 
tööle minema. Seda põhjusel, 
et haigekassa ei maksa eriti 
midagi tagasi ja palgad on nii 
väiksed. Niikuinii elan kuust 
kuusse, palgast ei jää midagi 
üle," ütles tallinlane Erki.

Linn hoolitses koroona 
ajal, et inimesed ei läheks 
raha kaotamise hirmus 
haigena tööle. Tallinn 
otsustas märtsist hüvi-
tada ka esimese hai-
guspäeva, mille eest 
riik ei tasu. Tänaseks 
on üle loetud, et kahe 
kuu jooksul taotles se-
da toetust rohkem kui 
5700 linlast. "See puudu-
tab haiguslehti, mis avati  
25. märtsist 31. maini," rää-
kis abilinnapea Betina Beškina 
(pildil). "Tallinna registreeri-
tud elanikel, kes on sel-
le perioodi jooksul ol-
nud haiguslehel, on 
õigus saada linna 
universaaltoetust 
30 eurot. See on 
suurem, kui hai-
gekassa makstav 
keskmine haigus-
päeva hüvitis 27,6 
eurot. Seni on välja-
makseid tehtud 160 000 
euro ulatuses. Kindlasti jät-

"Vaktsineeritus Tallinnas on veel 
madal – 43 protsenti. See küll 
kasvab jõudsalt, kuid vajaliku 70 
protsendini on veel minna," lau-
sus Tallinna koroonanõunik Ester 
Öpik. "Teatavasti liiguvad uued 
ohtlikud tüved ja nende eest kait-
se saamine eeldab vaktsineeri-
miskuuri lõpule viimist."

Mai keskpaigast avatud Tallinna 
kahes vaktsineerimiskeskuses – Ton-
diraba jäähallis ja Kaja kultuurikes-
kuses – on kolme nädala vältel kum-
maski vaktsineeritud keskmiselt tu-
hat inimest päevas, ühtekokku seega 
ligi 40 000 inimest. Kaks kolmandik-
ku vaktsineeritutest on olnud tallin-
lased, kuid paljud ka lähivaldadest 
ja kaugemaltki.

Öpiku sõnul on Harjumaal, sh 
Tallinnas olnud vaktsineerimisel eriti 
aktiivsed just noored vanuses 18-29 
ja 30-39 eluaastat, neist on end Har-
jumaal vaktsineerimas käinud 33%.

"Nii oleme noorte vaktsineeritu-
selt Hiiumaa (42%) ja Tartumaa (44%) 
järel riigis kolmandal kohal," nentis 
Öpik. "Ent samas on vaktsineeritus 
Tallinnas üldiselt siiski veel madal – 

Linn hüvitas 5700 elaniku 
esimese haiguspäeva

TULE SÜSTIMA: Kahes keskuses 
on vaktsiini saanud 40 000 inimest

ri kasutamisel oleks olnud või-
malik vältida," lausus Mürk, kes 
ühtlasi rõhutas noorte liikluskas-
vatuse olulisust, mis edendaks 
ka liikluskultuuri. "Kuigi jalgrat-
turi juhiluba on vajalik kõigile 
10-15-aastastele sõiduteel sõit-
vatele jalgratturitele, on laste ja 
noorte liiklusteadmised täna pi-
gem puudulikud. Liikluskasva-
tus annaks baasteadmised liik-
lusreeglitest ja õpetaks arvesta-
ma nii autode, jalakäijate kui ka 
teiste liiklejatega."

Kokku on käesoleva aasta 
jooksul jalakäijatega üle Ees-
ti juhtunud 94 liiklusõnnetust, 
neis on viga saanud 91 ja huk-
kunud neli inimest. Vigastatutest 
27 olid alaealised. Jalgratturi-
tega on üle  Eesti toimunud 88 
liiklusõnneetust, milles on viga 
saanud 84 jalgratturit. Tallinnas 
on käesoleval aastal inimvigas-
tatutega liiklusõnnetusi jalgrat-
turi osalusel juhtunud 36, milles 
vigastada on saanud 33 ratturit.

Uued rattateed kesklinna
Linn on nüüd kesklinna rat-

turitele välja töötanud enam kui 
16 kilomeetri ulatuses turvali-
semaid sõiduradu, mis märgi-
takse maha juba sel suvel. Se-
ni on kesklinnas võimalused 
rattaga sõita olnud viletsavõi-
tu. Jalgrattaradade uuendami-
ne algas Endla tänavalt. "End-
la tänaval Suur-Ameerika tä-
navast Tõnismäeni oli võima-
lik sõidutee keskse teekattemär-
gise arvelt sõiduradu nihutada 
ja sõidutee jalgrattarada laien-
dada," rääkis German. "Ehitus 
käib ka Gonsiori tänaval, kus 

Uute reeglite järgi ei pea rattur autotee ületamisel vöötrajal enam ratta seljast maha tulema. Samas tuleb vöötrada ületada jalakäija kiirusel ning juhul, kui rajal 
on palju jalakäijaid, on soovitav ohutuse mõttes siiski ratast käe kõrval lükata. Ilja Matusihis

Kergliikuri pidurid olgu korras

• Aasta algusest kehtima hakanud liik-
lusseaduse muudatuse kohaselt on 
kergliikur elektriline tõukeratas, mo-
noratas, elektrirula, tasakaaluliikur ja 
muud sarnased kerged elektrilised 
sõidukid.

• Kergliikuril peab küljes olema töökor-
ras pidur või pidurdamist võimaldav 
süsteem, tasakaaluliikuril iseeneslik-
ku liikumist takistav seade.

• Nõutud on signaalkell (välja arvatud 
juhtrauata kergliikuri puhul) ning ees 
valge ja taga punane tuli ning külge-
del kollane, punane või valge helkur 
või tuli, välja arvatud juhtrauata kerg-

liikuri puhul.
• Suurim lubatud sõidukiirus kergliikuri-

tele on 25 km/h.
• Suurim võimsus kergliikuritel, va tasa-

kaaluliikuritel, on 1 kilovatt.
• Alla 16 aastane juht peab kandma 

kiivrit.
• Sõiduteel nõutakse 10-15-aastastelt 

jalgratta juhtimisõigust.
• Kergliikur peab kaasliiklejatele nähtav 

olema ka pimedal ajal.
• Kergliikuriga on õigus liigelda sõidu-

tee jalgrattarajal.
• Ülekäigukohta ületades ei pea sõidu-

riistalt maha tulema.

Kuidas rattaga ohutult liigelda?

• Jalgratas peaks olema sõitja jaoks 
sobiva suurusega, mugav ning varus-
tatud kõigi vajalike elementidega – 
töökorras pidurid, signaalkell, kodara-
helkur, ees valge ja taga punane hel-
kur ning pimedal ajal ees valge ja ta-
ga punane tuli. 

• Hämaral ajal võiks kanda helkurvesti 
ja seljakotil helkuriga katet.

• Jalgrattaga sõites ei tohiks kuulata 
kõrvaklappidest muusikat või muud 
heli, sest see hajutab tähelepanu, mi-
da on liikluses hädasti tarvis.

• Ära räägi sõitmise ajal telefoniga!
• Rattakiiver on Eestis kohustuslik kuni 

16-aastastele, aga soovitatav on nii 
linnaliikluses kui maanteel nii jalg- kui 
tõukerattaga sõites kanda kiivrit igas 
vanuses ratturitel.

• 10- kuni 15-aastastel ratturitel on sõi-
duteel sõitmiseks vajalik ka jalgratta 
juhiluba.

• Kõnniteel võib sõita juhul kui sõidu-
teel sõitmine tee seisukorra tõttu ras-
ke.

• Kui rattur liigub autoteel, on ka ta te-

ma sõiduki juht ja seega võrdväärne 
liikleja autoga. Sõiduteel sõitev jalg-
rattur peab liikuma autodega samas 
suunas sõidutee parempoolse ääre 
lähedal.

• Reguleerimata ülekäigurajal peab ar-
vestama, et jalgrattalt maha tulemata 
pole jalgratturil ülekäigurajale lähene-
vate juhtide suhtes eesõigust. Jalg-
ratturile peab andma teed vaid pöö-
ret lõpetava sõiduki juht.

• Rattur peab ületama sõidutee jalakäi-
ja kiirusega (3-7 km/h). Ohutum on 
teed ületada ratast käe kõrval lüka-
tes.

• Enne pööret ja sõiduraja vahetust 
peab jalgrattur oma kavatsusest käe-
ga märku andma ning veenduma, et 
eest- ja tagantpoolt lähenevad sõidu-
kid teda ei ohusta.

• Kergliiklusteel liigeldes peab rattur 
arvestama jalakäijatega. Jalakäijatest 
tuleb mööduda vasakult poolt, sõites 
jalakäija kiirusega (3-7 km/h) ning va-
rakult oma lähenemisest rattakellaga 
märku andes.

Nutitelefoni vahtivad ratturid ohustavad elusid

Kergliikurid on näiteks elektritõuksid ja üksrattad.

Maist on oodatud kaitsesüsti saama ka nooremad inimesed. Mats Õun

lisaks teekattemärgistuse uuen-
damisele muudetakse Gonsio-
ri – Laikmaa ristmiku fooride 
tööd, et ratturid saaksid ohutu-
malt üle ristmiku sõita."

Südalinnas antakse ratturitele 
rohkem liikumisruumi eri viisi-
del, näiteks autode sõiduradade 
vähendamisega või kõnnitee üm-
berjagamisega. Uusi rattateede 
lõike südalinnas on ette nähtud 
kokku ligikaudu 3,8 km, seal-
hulgas Narva maanteel ja Pet-
rooleumi tänaval 1,6 km, Me-
re puiesteel 700 meetrit, Pärnu 
maanteel 550 meetrit ning Gon-
siori tänaval ja Estonia puiesteel 
950 meetrit. Lisaks tehakse liik-
luskorralduse muudatuse ja pa-
rema tähistusega Väike-Ameeri-
ka ja Hariduse tänav ratturitele 
paremini kasutatavaks.

Uued rattarajad on ohutu-
se mõttes laiemad kui senised, 
need paistavad oma ereda vär-
viga silma ning on ohtlikumatel 
ristmikel ka piiretega eraldatud, 
et autojuhid ei saaks "lõigata".

Uued turvalisemad rattarajad 
peaks valmima juunikuu jook-
sul 1,5-2 miljonit euro eest. Li-
saks investeerib linn täiesti uu-
tesse rattateedesse, millest on tä-
navu kavandatud valmima ratta-
tee Poska tänaval, Filtri teed Kad-
rioruga ja Ülemiste ühistermina-
liga ühendav kergliiklustee teine 
etapp, Pärnu maantee – Viljan-
di maantee kergliiklustee esime-
ne etapp ning Viljandi maantee 
kergliiklustee teine etapp – ühen-
dus Järvevana teega. Samuti algab 
Jõe ja Pronksi tänava remont ja 
sadamaala kergliiklustee ehitus.

kame hüvitamist haiguslehtede pu-
hul, mis on alustatud nimetatud pe-
rioodil ja pole veel lõppenud. Märt-
sis, kui otsustasime hakata hüvita-
ma ka esimest haiguspäeva, olid na-
katumisnumbrid väga kõrged ja kol-
ded peamiselt töökohtadel."

"Mul on tulnud ette olukordi, 
kus olen end sundinud hai-

gena tööle minema. Se-
da seepärast, et hai-

gekassa ei maksa 
eriti midagi ta-
gasi ja palgad 
on nii väiksed. 
Niikuinii elan 
kuust kuusse, 
palgast ei jää 
midagi üle," üt-

les tallinlane Erki.
Perearstid näe-

vad nüüd juba aina 
rohkem, kuidas pärast 

koroonat on patsiendil tek-
kinud pikaajalised või jäävad ter-
visehäired. "On tekkinud neuro-

loogilisi häireid, näiteks mälu-
häired, konsentreerumisras-
kused, depressioon või ka 
südamepuudulikkus ja nee-
rupuudulikkus," lausus Ees-
ti perearstide seltsi juht Le 
Vallikivi. "Sealjuures hai-

guse algus võib olla väga 
petlik. Tänapäeval on täies-

ti vastutustundetu minna kö-
ha või nohuga tööle, nagu tehti 

ennemuistsel ajal."

Haigena  
tööle minek on  

tänapäeval  
vastutustundetu.

43%. See küll kasvab jõudsalt, kuid 
vajaliku 70%-ni on veel minna."

Öpik rõhutas, et oluline on saa-
vutada eeskätt sügiseks võimalikult 
kõrge vaktsineerituse määr, sest sel-
lest sõltub, kui keeruline saab olema 
kolmanda lainega toimetulek.

Vaktsineerimiskeskused Kaja kul-
tuurikeskuses ja Tondiraba jäähallis 
on avatud juunis ja juulis, endale so-
biva aja saab inimene valida vaktsi-
neerimisele registreerudes.

Möödunud nädalavahetusel toi-
mus Sõle spordikeskuses ja Tondiraba 
jäähallis vaktsineerimine inimestele, 
kes said aprilli alguses samas kohas 
oma esimese vaktsiinidoosi. Mõlemas 
keskuses on sel nädalavahetusel vaba-
tahtlikena tugipersonalina abiks lin-
natöötajad. Kõikidele soovijatele ava-
takse Sõle spordikeskuse vaktsineeri-
miskeskus alates 21. juunist.

Vaktsineerimisele saab aja bronee-
rida digiregistratuuri kaudu www.di-
giregistratuur.ee või helistades koha-
likku haiglasse, eraraviasutuse regist-
ratuuri või riigiinfo telefonil 1247 
(seitse päeva nädalas kl 8-20). 

Infot Covid-19 vaktsineerimise 
kohta leiab www.vaktsineeri.ee
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Maarja-Liis Arujärv,
Lea Eisen
pealinn@tallinnlv.ee

Pealinn vestleb Linnateatri 
värske peanäitejuhiga vahetult 
enne tema tööleasumist Eesti 
legendaarseimas kunstitemplis. 
Räägime temaga teatri rollist 
inimeste elus, teatri arhailisu-
sest ja uuenemisest ja ka sel-
lest, milliste võtetega – erine-
valt minevikust – lavastajad tä-
napäeval näitlejate parima esile 
suudavad tuua. 

"Vägivallaga saab kiiremi-
ni igasuguseid asju ning inimli-
kult talitades on kindlasti kee-
rulisem, aga ikkagi võimalik," 
lausub Uusberg. "Aga despoot-
liku töökultuuri poole tagasi-
pöördumine oleks nagu rassi-
küsimuses ja naisõigustes taga-
sipöördumine." 

Enne jaanipäeva alustate tööd 
Tallinna Linnateatris. 
Kui palju teilt on 
seni uuritud, 
kuidas teatrile 
uue näo an-
nate?

On ik-
ka! On 
küsitud, 
et mis ma 
seal te-
gema ta-
han haka-
ta. Olen vas-
tanud seda, mi-
da mõtlengi. Tahak-
sin kohale minna ja ha-
kata alustuseks inimestega usi-
nasti suhtlema mõistmaks, mida 
nemad tahaksid teha. Ja siis on 
mul endal palju mõtteid, keda 
võiks kutsuda ja mida ka lavas-
tajana tahaksin tegema hakata. 
Peanäitejuht on teatud mõttes 
kuraator, kes püüab luua häid 
kooslusi. Eestis on väga palju 
häid lavastajaid, režissööre, he-
liloojaid, kirjanikke, kunstnik-
ke ja üldse loovinimesi, kellega 
koostöö tegemine võiks rikas-
tada üht teatrit ja selle truppi.

Tunnete Linnateatri seltskon-
da piisavalt hästi. Ega nad ei pea 
muretsema, et toote kuskilt uued 
sõbrad neid asendama ja kedagi 
trupist lükatakse kõrvale?

Ei-ei! Ma vastutangi just an-
tud trupi hea käekäigu eest. Mul 
on linnateatris palju häid tutta-
vaid, pole ühtegi trupi liiget, ke-
da ma üldse ei tunneks. Neil ei 
pea hirmu olema. Pigem tulen 
suure uudishimuga, et hakata 
koos nendega otsima ja leidma.

Teie intervjuudest on kumanud 
läbi, et teist saab uue ja vana 
ühendaja. Kuidas see uus ja va-
na ühendub?

Ma ei saa öelda, et see oleks 
mu agenda. Ma ei oska ka joont 
tõmmata, et mis on vana, mis 
on uus, mina ise olen täpselt nii 
vana, kui ma olen. Pikalt Eesti 
teatrites, muuhulgas pikalt Draa-
mateatris töötades on mu sees 
küll kogu aeg pulseerinud, et 
nö vana hea teater on midagi, 
mis mind huvitab. Neis teatrites 
on olnud väga palju seda "vana 
kooli" sees. Teatrikunstis on vä-
ga palju nö loodusseadusi, mi-
da ma enda kogemusest usun ja 
milles võib ehk määratleda seda 
nö vana. Need on püsivad sea-
dused. Teatris on teatud arhai-
line olemus, mis selle kiirustava 
maailmaga koos justkui tegeli-
kult ei muutu. Teatris on min-
gid seadused täiesti samad, mis 

aegade algusest peale. 
See on midagi, mida 

ma väga kalliks 
pean. Hoian 

südamega 
teatud aris-
tokraa-
tiat teat-
rikunstis, 
aga samal 
ajal ka kätt 

pulsil kõi-
gil muutus-

tel, mis ühis-
konnas ja maa-

ilmas aset leiavad. 
Vana ja uue ühendami-

ne on selles mõttes küll mõni-
kord ka mu teadlik otsus. Ometi 
ei ole see midagi, mis on minu 
jaoks rohkem eesmärk kui mõ-
nele teisele lavastajale.

Olete öelnud, et Linnateater on 
psühholoogiline teater. Milline 
on psühholoogiline teater?

Teatrikunst ongi minu arvates 
alati psühholoogiline, ka abst-
raktne, semantiline ja installa-
tiivne teater. Inimene on psüh-
holoogiline olend ja näitleja on 
oma olemuselt alati psühholoo-
giline. Aga see, mida määrat-
leme justkui ametlikult psüh-
holoogilise teatrina, on teater, 
mis põhineb autori läbi toime-
tatud näidendil. Eriti põnev on 
see suund minu arvates klassi-
kaliste näidendite puhul, mis on 
kirjutatud ajal, kui maailmas ei 
olnud kõigil veel kiire. Klassika-
listes näidendites on peidus to-
hutult peen struktuur, millele ei 
saa kunagi alguses sõrme pea-
le. Autoril on olnud aega. Sel-

UKU UUSBERG: Hea teater on alati nii ühiskonna peegel 
kui ka innovatsioon – et vaatajas sünniks midagi uut
"Inimest ehitab üles väga palju, kui ta suudab enda 
kahetsusväärsed sammud omaks võtta. Ei tasu kar-
ta, et maailm kukub kokku, kui sa oma vigu avalikult 
tunnistad. Maailm hakkab siis hoopis arenema hoopis 
suurematesse kõrgustesse," lausub Linnateatri uus 
peanäitejuht Uku Uusberg, kelle meelest suudab hea 
teater muuta inimest paremaks ja mõjutada isegi po-
liitikat empaatia ja tarkuse suunas.

lele on vaja alguses metoodili-
selt ja süvenenult läheneda, et ta 
ärkaks ellu ja avaks end kaas-
aegses õhus. On vaja, et näitle-
jal oleks selge, mida mängida ja 
mille nimel mängida. See saab 
sündida ainult koos näitlejatega.

Kuidas siis oleks õigem seda 
teatrit kutsuda?

See, millest me räägime, on 
sõnateater – nii on vist selgem 
öelda. Sõnateatrit saab teha 
täiesti erinevalt. Saab teha nii, 
et ta jääb kuidagi maadligi ja 
tavalisemaks. Ja saab teha nii, 
et see ikkagi muutub inimeste-
le, kes seda teevad, oluliseks, 
ja seeläbi ka saalis väga mõju-
vaks. Samas mulle endale teatri-
vaatajana meeldib ka, kui eten-
dus ei ole ainult sõnateater. Tea-
ter võib vabalt olla ka vormi- ja 
kujunditeater, kus sõnad lihtsalt 
on või ei ole. Selles mõttes sõl-
tub teater ikka ainult inimestest, 
kes teda hakkavad tegema. Ma 
loodan küll, et saame viie aasta 
pärast rääkida paljudest erine-
vatest vormiilmingutest Linna-
teatris ning samal ajal hästi hoi-
tud sõnateatri kvaliteedist. Pean 
väärtuslikuks, et näitleja on ala-
ti psühholoogiline, et talle tuleb 
läheneda teatud tõsiseltvõetavu-
se ja pühadusega. Mulle tundub, 
et Linnateatris on teatrikunstili-
ne väärtusruum inimestel sarna-
ne. Tõekspidamised, kuidas on 
hea teatrit teha, ühtivad ka mi-
nu omadega.

Nii et te hindate Elmo Nügane-
ni aastakümnete pikkust tööd?

Absoluutselt! Ka Raivo Põld-
ma on teinud seal väga head 
tööd. Hindan väga, kuidas on 
maja üles ehitatud ja millised on 
seal teatris kehtivad töökultuuri-
lised aluspõhimõtted. Nende ka-
he mehe panus sellesse teatrisse 
on väga suur ja meil on au se-
da jätkata. Tunnen, et ei peaks 
kindlasti muretsema, kas teat-
rit kuhugi teise kohta hakkame 
suunama. Muidugi on mul oma 

tunnetus ja ma olen ka noorem 
inimene. Aga see on mu vaba-
dus, et otsida ja leida midagi eri-
list koos kõigi nende inimeste-
ga, kes seal töötavad.

Mida aga arvata Henrik Kalme-
ti omaaegsest väljaütlemisest, et 
Linnateater pole piisavalt uuen-
duslik? See väljaütlemine mak-
sis talle töökoha. Kas püüate 
siiski teatrit teha moodsamaks, 

uuenduslikumaks, ja mida selle 
all võiks silmas pidada?

Hea teater on minu jaoks iga 
kord innovatsioon, vaataja sees 
sünnib uuendus. Alati, kui vaa-
taja on millegagi kaasas. Selle-
tõttu ei oska ma kaasa arutle-
da teatri moderniseerimise ja 
uuenduslikumaks muutmise suh-
tes. Omavahel suheldes on teat-
rit tehes alati laual kõige mood-
samad kaasaegsed mõtted. See 
kõik elab edasi kokkulepetes, 
millest sünnib teater. Iga õhtu 
sünnib teater uuena ja modern-
sena. Põhivara on teatris inime-
sed, modernsus ning kaasaegsus 
on alati inimestel kaasas.

Inimesena, kodanikuna – mis on 
teravamad teemad, mis teid kõ-
netavad? Kas on lootust, et too-
te samad teemad ka lavalauda-
dele?

Loodus. Kokkulepe. Internet. 
Tehisintellekt. Polariseerumine. 
Inimene. Pühadus. Humanism. 
Meedia vastutus. Egoism. Ar-
mastus. Bürokraatia. Börs. Ees-
ti. On lootust, et antud teemade-
ga tegelen. Kindlasti on lootust, 
et ka muude teemadega tegelen.

Eesti online tsitaadikogus on 
kirjas üks teie mõte: "Inimese 
suurus tuleneb sellest, et ta suu-
dab endale öelda, milles ta on 
väike." Kui palju selliseid "suuri" 
inimesi teie teele on sattunud?

Linnateatrisse tööle asumise tõttu on Uusberg olnud pidevalt meedia tähelepanu all. "On küsitud, et mis ma seal tegema tahan hakata," märkis ta. "Olen vastanud seda, mida 
mõtlengi. Tahaksin kohale minna ja hakata inimestega usinasti suhtlema mõistmaks, mida nemad tahaksid teha."  Mats Õun

Vägivallaga  
saab kiiremini  

igasuguseid asju,  
ka kunstitippe  

saavutada.

Pälvinud arvukalt tunnustust  
oma kolleegidelt
• Lavastaja ja näitleja Uku 

Uusberg on sündinud  
7. detsembril 1984  
Raplas. 

• Ta lõpetas 2003. 
aastal Rapla ühis-
gümnaasiumi ja 
2008. aastal lava-
kunstikooli XXIII lennu. 
2008. aastast on Uus-
berg töötanud Eesti Draa-
mateatris, esmalt näitlejana ning 
alates 2012. aastast lavastajana.

• 21. juunil saab Uusbergist Tallinna 
Linnateatri uus peanäitejuht.

• Uusberg on pälvinud 2009. aastal 
Kristallkingakese auhinna, festivalilt 
DRAAMA 2009 lootustandva lavas-
taja ja kirjaniku preemia lavastuse 
"Vahepeatus" eest ning  Vanemuise 
kolleegipreemia parima lavastuse 
eest "Kuidas kuningas kuu peale kip-

pus". 2012. aastal Vanemuise 
kolleegipreemia parima la-

vastuse "Karjäär" eest, 
Eesti Draamateatri kol-
leegipreemia "Käsu-
Ants" etenduse "Keva-
dine Luts" lavastamise 
eest, 2015  Vanemuise 

kolleegipreemia parima 
lavastuse "Üritus" eest.  

2017. aastal Ants Lauteri ni-
meline auhinna ja Käsu-Antsu eten-
duse "Ivanov" lavastamise eest. 
2019. aastal linnateatri kolleegipree-
mia parima lavastusele "Põhjas" eest.

• Ta on Urve Uusbergi ja Valter Uus-
bergi poeg ning Pärt Uusbergi ja An-
dero Uusbergi vend. Uku on abielus 
linnateatri näitlejanna Sandra Uus-
bergiga; neil sündis novembris 2014 
poeg ja aprillis 2016 tütar.
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Minu teele on väga palju sel-
liseid inimesi sattunud, kes on 
oma "mina" ja "ise" tõttu käitu-
nud kahetsusväärselt ja julgevad 
seda tunnistada, vabandada, ise-
gi võib-olla analüüsida ja minna 
edasi. Selles peitubki minu mee-
lest inimese suurus. Inimest ehi-
tab üles väga palju, kui ta suu-
dab enda kahetsusväärsed sam-
mud omaks võtta. Ei tasu karta, 
et maailm kukub kokku, kui sa 
seda avalikult tunnistad. Maailm 
hakkab siis hoopis arenema ku-
hugi veel suurematesse kõrgus-
tesse. Minu meelest on suuri ini-
mesi  ikkagi päris palju.

Kas seda saab ka lavastamis-
se ümber kantida? Mis saab siis, 
kui näitlejale tundub, et tema 
tõlgendus on "maailma õigeim", 
kuid lavastaja on teisel arva-
musel?

Dialoogi pidamine ongi proo-
viprotsess ja teatri töö. See on 
see, miks teatritöös on palju kir-
ge ja konflikte. Kui mulle näi-
teks mõni näitleja tõestab väga 
tugevalt, et midagi peaks teisi-
ti tegema, siis on tähtis hinga-
ta ja kuulata. Ma olen elu jook-
sul väga palju kogenud olukor-
di, kus näitlejal on õigus. Olen 
väga tänulik, et see dialoog on 
aset leidnud ja me muudame 
kurssi. Teatri tegemine,  nagu 
ka elamine on suuresti improvi-
satsioon, iseenda hinge etteval-
mistus muudatusteks on tähtis, 

see teebki elust ja teatrist põne-
va väljakutse. 

Omal ajal oli lavastaja nagu  
despootlik jumal. Nii reljeefselt, 
nagu suhtlesid Panso või ehk 
ka Komissarov, tänapäeval ehk 
enam ei saa.  Kas praegu juh-
tub pigem vastupidi – lavasta-
ja ei suuda oma nägemust ellu 
viia, kardab näitlejat psühholoo-
giliselt raputada? 

Tähtis on ka seal tasakaal, 
minu arvates. Vägivallaga saab 
kiiremini igasuguseid asju ning 
inimeste hinged on kohanemis-
võimelised. Lavastajal on inim-
likult talitades kindlasti kee-
rulisem, aga ikkagi võimalik. 
Selline muutus on areng õi-
ges suunas. Ja tõsi on ka see, 
et nii võib jääda mõni kunsti-
tipp vallutamata. Aga despoot-
liku töökultuuri poole tagasi-
pöördumine oleks nagu rassi-
küsimuses ja naisõigustes ta-
gasipöördumine.

Meil oli teater NO99, mis püü-
dis ka poliitikat mõjutada. (Üht-
ne Eesti Suurkogu, Savisaar 
jne). Kas teater peab kompama 
ühiskonna närvikava, sekkuma 
päevapoliitikasse? 

Teater kindlasti võiks kom-
bata ühiskonna närvikava, ta ei 
pea sekkuma poliitikasse, vaid 
saab vajadusel mõjutada polii-
tikat, empaatia ja tarkuse suu-
nas. Linnateatris on minu arva-

tes igasugust tüüpi lavastused 
võimalikud. 

Praegu liigub teater taas ka 
Merle Karusoo jälgedes, Mari-
Liis Lille värske etendus pere-
vägivallast kõnetab ilmselt pal-
jusid vaatajaid. Kas Linnateatril 
on plaanis samuti teha midagi, 
mis peegeldaks otseselt Eesti elu 
kogu tema koleduses-kirevuses? 
Tahate olla rohkem ühiskonna 
peegliks, parandajaks?

Jällegi, iga teatrilavastuse  
algimpulss on minu arvates min-
gil moel kindlasti ka soovist olla 
ühiskonna peegel või paranda-
ja. Tähtis on minu jaoks, et selle 
käigus jääks alati alles ka tea-
ter, saladuse õhustikuga kuns-
tiline kogemus. Aga nähtama-
tul moel on iga prooviprotsess 
kuidagi seotud mingi kodaniku-
tundega igal teatritegijal, minu 
arvates. Isegi, kui ta seda ise ei 
teadvustata. Seetõttu pole mu 
jaoks eraldusjoon nii range, et 
Karusoo, Mari-Liis ja NO kui-
dagi on, teised mitte.

Eesti ja suveteatrid. Kuivõrd 
võiks Linnateater tulevikus ini-
mesi suveetendustega rõõmusta-
da – kas suvised etendused on 
näitlejatele uut moodi ja vajalik 
kogemus?

Suveteater on väga eriline, 
lausa eraldi meedium teatri-
vormide seas, ning Linnateater 
on sellesse aegade jooksul väga 
võimsalt panustanud. See suund 
võiks tingimata leida jätkumist.

Vana Baskini teater võttis et-
te lausa kohtutee, et vaidlusta-
da teatrite rahagamismudel. Kas 
praegu on teatrite rahastamise 
süsteemis vaja muutusi?

On küll vaja minu arvates 
mõningaid mõtestamise muu-
tuseid, aga nendest ma räägik-
sin inimestele, kelle vastutus-
ala on neid vahendeid juhtida. 
Minu meelest on erakordne ja 
tegelikult üliväärtuslik see, et 
meil on riigiteatrid ja munitsi-
paalteatrid. Ma seda lam-
mutama ei tõttaks. 
Aga mõtestami-
ses oleks mak-
sumaksja 
raha suh-
tes vastu-
tustund-
lik vaa-
data uute 
silmade-
ga teatud 
nüansse, 
mis muutuv 
maailm enda-
ga on kaasa too-
nud. Seda selle ni-
mel, et riigitoega teatrites 
sünniks kvaliteetne teater ja 
ei läheks liinitööks.

Kas ja millised teatrid peaksid 
teatri viima rohkem n.ö massi-
desse või igasse Eesti maanur-
ka? Tänapäeval pole paljud lap-
sed teatris käinud, või kui, siis 
harva. Kust see teatriarmastus 
peaks tulema?

Teatriarmastus peaks muidu-
gi tulema teatrist ja ka minu esi-
mene suure saali lavastus oli la-
vastus koolilastele, just seda sih-
ti silmas pidades. Ning muidu-
gi peaks teatrid võimaluse kor-
ral fantaseerima juba arvestuse-
ga, et teatri saaks kokku pakki-
da ja gastrollile minna. Ma olen 
alati mõelnud, et teatri puhul 
pole vahet, kus need paarsada 
inimest koos on. Tähtis on see 
inimeste jagatud siin ja praegu, 
see on sama energiahulk, nii 
Raplas kui New Yorgis, Tõrvas 
kui Berliinis.

Olete päris mitmes teatris saa-
nud kolleegipreemiaid, sest teid 
on hinnatud nii lavastajana kui 
näitlejana. Kuidas töökaaslaste 
tunnustusse suhtute?

Kolleegipreemiad on mulle 
väga kallid preemiad! Olen nen-
de hulga üle uhke, see teeb mulle 
rõõmu. Kui ma igatsen eneseks 
olemise kindlust, siis sellele tu-
ginedes tunnen end vaieldama-
tult kindlamalt. Tunnen enda ar-
vates repertuaariteatri näitlejat, 
tema argipäeva ja igatsusi. Olen 
töötanud repertuaariteatris näit-
lejana. Seal on teatud spetsiifili-
ne dünaamika, mida on mõistlik 
lavastajana tunnetada. 

Olete nii autor, lavastaja kui 
näitleja. Kas olete neid kõiki 
võrdselt või midagi on teile an-
tud natuke rohkem?

Olen tänaseks jõudnud sinna, 
et ma ise ei igatsegi seda selgust, 
kes ma olen. Tunnen, et need 
kogemused nii väga täiendavad 
üksteist. Iga lavastamiskogemus 
täiendab mind autori ja näitleja-
na. Mängimiskogemus arendab 
lavastaja ja kirjutajana. Iga kir-
jutamiskogemus arendab mind 
tegelikult näitleja ja lavastaja-
na. Kogu aeg läbi kolme reaal-
suse tegutsedes tundub, et ma 
teatripraktikuna ja ka inimese-
na arenen. Kõik algas igatsusest 
olla näitleja. Lavastama hakka-
sin igavusest. Kirjutama hakka-

sin vajadusest. Olen õnnelik, 
et olen seda kõike tei-

nud. Tänu säära-
sele ettevalmis-

tusele on mul 
julgust se-
da ikka ja 
jälle teha. 
Olen tänu-
lik, et mul-
le see või-
malus on 

elus antud. 
Tänu sellele 

oskan ma lähe-
neda teatrikunsti-

le kindlasti üpris mit-
mest vaatepunktist.

Praegu on teil Draamateatri üks 
roll "Kuritöös ja karistuses". Ko-
roonaaeg on löönud kõik sassi ja 
etendusi pole toimunud. Kuidas 
näitleja sellest kõigest üle saab?

Mulle tundub, et selline tege-
vusetus sünnitab ürgsemal tasan-
dil isu teatrit teha, ja see on te-
gelikult väga hea. Kui see hai-

gus kord päriselt rahuneb, siis 
ma küll usun, et hakkab sündi-
ma väga head teatrit. Juba prae-
gu on seda näha.

Ajame juttu Snelli tiigi lähedal, 
kus kõik on praegu ilus ja ro-
heline. Paljudele on just kevad 
kõige kaunim aastaaeg oma õr-
na rohelisusega ja õite tärkami-
sega. Kas ka teile?

Mina olen õnnelik, kui suudan 
saavutada naudingu igast aasta-
ajast. Eesti aastaaegade vaheldu-
mine on väga rikastav. Vaielda-
matult aga esitavad talvised ja 
sügisesed olud palju suuremaid 
väljakutseid ning kevades on 
suurt vabanemist sellest. Ja sel-
leks kevad alati võidab. Aga ke-
vadel sündinud lehtede kadumi-
ses, puude raagu minemises, ka 
kõiges selles on ilu. Rääkimata 
talvest. See kõik arendab meis 
leppimist paratamatusega. Mis 
on ka elu osa.

Rohelises Tallinnas on piisa-
valt kohti, mis võiksid sarnane-
da mõne Eestimaa väiksema lin-
na paikadele. Kuidas mõjutas 
teid väikesest linnast suurde lin-
na tulek?

Alguses oli mul väga raske 
kohaneda. Raplast tulles mõjus 
Tallinn ilmatu suurena. Mingil 
hetkel sain aru, miks see nii on. 
Raplas tundus, et kõik inimesed 
on tuttavad. Seal olin end hää-
lestanud usalduslikumale lainele. 
Väikses linnas olen justkui kõiki 
inimesi näinud ja tunnetan ko-
gu inimkonda. Tallinnas avaneb 
tõesem osa, et ega see ikka nii 
ei ole ja ei hakka kunagi ka ole-
ma. Ise ma tunnen ennast vaba-
mana, kui mul on võimalik öö-
sel näha tähti ja hommikul kuul-
da linnulaulu. Aga naudin vahel 
ka liiklusvoogu, linna ja lõhna-
sid, mis linnas on. Mulle meeldib 

nii linn kui väikelinn, maa, mets 
ja meri. Hea, kui on vaheldust.

Mida ühele teatrile tähendab ol-
la linna teater?

Kõigepealt, et see asub Tal-
linna linnas. Aga siin on ju veel 
teatreid. Linnateatril on mõneti 
esindusfunktsioon. Aga ilus on 
see, et Tallinna Linnateatrit on 
ka poliitilistes tõmbetuultes ik-
kagi kõik poliitikud ja inimesed 
aktsepteerinud kui kunstitemp-
lit, mitte ideoloogilist paika. Se-
da tahan ma kindlasti säilitada. 
Teater oma olemuselt peaks ole-
ma ikkagi vaba.

Seda vabaduse tunnet annab 
vast ka see, et te ei tunne hirmu 
uue, vastvalitud direktori ees?

Jah. Direktorit ma selles mõt-
tes ei karda. Kuna me oleme koo-
seksisteerimist harjutanud juba 
varajases teismeeas, siis selle-
ga on väga hästi. Juba praegu 
on mingeid jooksvaid küsimusi, 
millega tegeleme. Me pole veel 
seal tööl, aga kuna see puudu-
tab meie tulevikku, siis me pea-
me sellega tegelema ja tõesti on 
väga meeldiv see, kuidas me tei-
neteist tajume.

Tegelikult ei lähe te enam va-
nasse, remondis olevasse, Laia 
tänava Linnateatrisse vaid ajuti-
selt Salmesse, kus Noorsootea-
ter kunagi alustas. Kas see on 
restart teatrile?

Mina arvan, et see on üks vä-
ga põnev vaheetapp. Seda väl-
jakutset püüan võtta pigem või-
malusena. Staap Salmes on vä-
ga hea lahendus olukorrale. Nen-
del seintel on teatrimälu ja see 
hoiab meid.

Vaata videot www.pealinn.ee

Linnateatrisse tööle asumise tõttu on Uusberg olnud pidevalt meedia tähelepanu all. "On küsitud, et mis ma seal tegema tahan hakata," märkis ta. "Olen vastanud seda, mida 
mõtlengi. Tahaksin kohale minna ja hakata inimestega usinasti suhtlema mõistmaks, mida nemad tahaksid teha."  Mats Õun

Teater  
saab mõjutada  

poliitikat empaatia 
ja tarkuse  

suunas.

Uuenenud teatris jätkub  
kohti 620 inimesele
"Sulgesime ühe ukse vana-
linnas selleks, et avada kahe 
aasta pärast teine. Sealt 
avaneb meile juba uus pea-
tükk Tallinna Linnateatri aja-
loos," ütles abilinnapea Eha 
Võrk.

29. märtsil algas Linnateatri 
uuendamine ning niikaua an-
nab teater etendusi Salme 
kultuurikeskuses. Võrgu sõnul 
on tegemist sajandi 
ehitusega kogu 
Eestis. "Sulgesi-
me ühe ukse va-
nalinnas selleks, 
et avada kahe 
aasta pärast 
teine. Sealt ava-
neb meile juba 
uus peatükk Tallin-
na Linnateatri aja-
loos," ütles Võrk. "Jääb 
vaid soovida, et uuenenud 
teatrikompleksi avamine toi-
mub täissaalis teatripere ja 
-publiku osavõtul."

Teater saab uued ning 
uuendatud praegused saalid. 
Laia, Aida ja Laboratooriumi 
tänavale rajatakse muinsus-
kaitse nõudeid arvestades 
kaks uut hoonet ja uue ilme 
saavad senised hooned, nii et 
kahest sisehoovist moodus-
tub tervik. Teatris ja selle su-
velaval lisandub publikule kok-

ku 620 kohta. Linnatea-
ter saab täiesti 

uue 130 koha-
ga black 

box’i, Põrgu-
lavale lisan-
dub täien-
davalt 190 
istekohta, nii 

et saali ma-
hub edaspidi 

350 inimest. Su-
velavale lisandub ligi-

kaudu 300 istekohta. 
Linnateatri 28,4 miljoni eu-

rone uuendus peaks valmima 
2023. aasta märtsis.
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Kui tänapäeval kavandab 
linn trammiliini sadamasse, 
siis saja aasta eest nõuti 
ajalehtedes, et tramm viiks 
rongijaama.

Nii nagu praegu, ihkasid ini-
mese ka saja aasta eest mere 
äärde päikest võtma ja pat-
seerima. 1921. aasta maikuu 
viimase nädala uudistes leidis 
kõige enam tähelepanu Tal-
linna ühistransport, mis suvi-
tada soovijate tõttu üle koor-
matud oli. Ajaleht Waba Maa 
kirjutas 23. mail sellest, kui 
elav liiklus pühapäeval kesk-
linna ja Pirita vahel käis. "Ei-
lane pühapäew Tallinnas an-
dis linnalastele jällegi mõnusa 
puhke- ja lõbustuse-momendi, 
peaasjalikult just sooja päike-
sepaistelise ilma tõttu," kirju-
tas ajaleht. "Pealegi kui loo-
dus hiljutise wihma tagajärjel 
wärske ja lopsakas tundus. Kõi-
gil teedel ja kõigi abinõudega 
walgus rahwas linna ümbruses-
se. Lausa tormi jooksti Piritale 
sõitwate autode peale, mis 60 
marga eest ühe otsa ära tegid. 
Küll nihutasid ka harilised sõi-
duautod "60-margaliste" seisu-
koha lähedale, kuid neid jättis 
"demokraatia" "pika ninaga" 
ootama. Selle eest kihas aga 
praeguse "konka" ümber pea-
letormajate hulk. Ka eraautosid 
tarwitati elawalt nende poolt, 
kelle rahapung just "werewae-
ne" ei tundunud. Sabadena oo-
tasid Piritale-minejad Kalaran-
nas paatidele pääsemist. /…/"

Auto- ja laevaomanikud võt-
sid muidugi kujunenud olukor-
rast viimast. Näiteks võis 26. 
mai Tallinna Teatajast lugeda 
reklaami, et "Tänasest peale, al-
gab weoauto nr. 134 igapäewast 
sõiduühendust Tallinna ja Piri-
ta wahel. Wäljasõit Piritalt on 
hom. kell ½ 8.

Wäljasõit Tallinnast Pritsi-
maja juures kell ½ 4 ja kell ½ 
6 p.l. Auto peatab igakord ka 
Weissi mäel, suwemajade juu-
res. Sõiduhind ostja pealt on: 
Tallinnast kuni Weissi mäele 
40 marka ja Piritale 50 marka."

Samast ajalehest võis lugeda, 
et "Neljapäewal, 26. mail sõidu-
tab turistide ühing päewaloo-
deks Kopli poolsaare ja TIskre 
ranna ääre. Laew sõidab sada-
mast kell pool 7."

Liiga pikad seisakud
Transporditeemadega jätkas 

Waba Maa ka järgmisel päeval 
– siis tulid põhjalikumalt arutu-
sele trammiliikluse korralduse 
head ja vead. "Mootortrammi 
käimapanemisega on linnawa-
litsus tänuwäärt liikumis-korral-

duse teostanud. Elanikud tarwi-
tawad seda liiklumise abinõu 
elawalt, iseäranis laupäewal ja 
pühapäewal. Kuid siin tuleks ka 
mitmed puudused kõrwaldada, 
mis sõidu pikaldaseks ja tülikaks 
teewad. Põrutustest ja raputus-
test ei tihka rääkidagi, see wõib 
jookswahaigetele koguni kasu-
lik olla – mõjub nagu elektri-
masin. Tüütawad tunduwad aga 
liig pikad seisakud Wene turul, 
iseäranis suure sõitjatehulga pu-
hul. Wagun walgub juba en-
ne peatust kubinal täis, keerab 
siis kõrwalteele ja jääb rahuli-
kult seisma niikaua, kuni jalgsi 
minnes pea samal ajal Kadrior-
gu jõuab. Pahandab, kui lahtises 
wagunis kuuma päikeses käes 
tuleb wahtida. Peaks kohe edasi 
sõidetama, kui paras jagu sõit-

jaid koos. Liikumise kiirenda-
miseks tuleks seega laup. ja pü-
hapäewiti rohkem wagunid lii-
kuma panna. Lühikese 
tee peal tunduwad 
wastasel korral 
suuremad sei-
sakud üle-
liigsed."

26. mail 
1921 kir-
jutas Wa-
ba Maa 
mootor- 
ja elektri-
trammidest 
põhjaliku-
malt. "Tallinna 
elektri-tramwai kü-
simus tuli eila tramwai-
kommisjonis jälle arutusele. Ise-
äranis tähtsaks peeti tingimiste 

wäljatöötamist, millede põhjal 
ettewõtjaid sundida saaks tra-
mwaiwõrku nii laiendama, nagu 

see linna kommunaalpo-
liitika seisukohalt 

tähtis ja tarwi-
lik," võis le-

hest lugeda. 
"Pooleteise 
nädalaline 
mootort-
ramwai 
tegewus 
Narwa 

maantee lii-
nil näitab, et 

tarwidus kii-
rema ja odawa-

ma liikumisabinõu 
järele Tallinna tänawatel 

tõesti olemas ja isegi õige tun-
giw. Kaks liikuwat mootori on 

hommikust õhtuni tegewuses ja 
ei jõua, iseäranis pühapäewadel 
ja ka äripäewa õhtutelgi, sõitjate 
arwu edasiwiimisele tihti wastu. 
Wõib aga kindlasti oletada, et 
kui weel paar mootori lähemal 
ajal samal liinil käima saawad, 
liikumine korralikumaks muu-
tub ja inimesed selle teadmise 
omawad, et igal ajal ja igakord 
tramwail edasi peasewad, siis ka 
sõitjate arw tuntawalt tõuseb."

Reisijaid üle ootuste palju
Lehes seisis, et "Linnawa-

litsuse poolt kokkuseatud eel-
arwes oli ette nähtud, et kui tra-
mwai iga päewa jooksul 1500-
2000 sõitjat edasi weab, siis ene-
se ära tasub. Läinud lühikesest 
tegewusest on selgunud, et sõit-
jate keskmine arw päewa koh-
ta aga 8400 ümber ulatab. /…/ 
Üks on aga kindel – tramwai on 
kaasa aitanud selleks, et wiima-
sel ajal uskumata kõrgele tõus-
nud sõiduwoorimeeste taksid 
tuntawalt alanema on hakanud. 
Woorimees, kes Kadriorust We-
neturule sõidu eest ennem 150-
200 marka nõudis, küsib nüüd ai-
nult 100 ümber. Ka woorimees-
te wabanemisega Narwa maan-
teel on neid rohkem ja mõõdu-
kamate hindadega liikumas teis-
tes linnaosades. Publikum aga 
ootab igatsusega, millal mõel-
dakse ükskord liikumishõlbus-
tuse sisseseadmise peale Tartu 
ja Pärnu maanteedel ja millal 
ühendatakse kohalikud raud-
teejaamad tramwaiga."

Trammiliiklus eolukorrast 
andis tunnistust Tallinna teatajas 
ilmunud uudis  "Tramwai roo-
bastest wälja jooksnud".  "Üle-
eila õhtul kella 8 ajal jooksis 
tramwai "Lindeni" ees roobas-
test wälja. Inimeste ohwrid ei 
olnud," kirjutas ajaleht. "Wõi-
malikka wäljajooksmisi tulewi-
kus silmas pidades, peaks inime-
sed ettewaatlikumalt tramwail 
istuma."

Pirita ujula juurde paigalda-
takse riietuskabiin, pääste-
vahendid ja infotahvel vä-
liujula kasutamise reeglite-
ga, samuti saab seal infot 
vee- ja õhutemperatuuri 
kohta.

Harku järvel ootab huvilisi 
väliujula, mis asub suplusranna 
lähedal ning jääb avatuks ranna-
hooaja lõpuni. Haabersti linna-
osavanema asetäitja Oleg Silja-
nov kinnitas, et väliujulas saab 
juba praegu supelda. "Harku 
järve veetemperatuur on tõus-
nud juba üle kahekümne kraa-
di ning järveveest võetud proo-
vid näitavad, et vesi on puhas," 
ütles ta.

Haabersti väliujula on kol-
me ujumisrajaga, mille otstes 
on ujuvkaide küljes tõukesei-
nad, et ujujatel oleks parem üm-
ber pöörata. Ujumisradade pik-
kus on 25 meetrit, radade laius 

2,5 meetrit ja vee sügavus kesk-
miselt 1,6 meetrit. Väliujula on 
kaldaga ühendatud puidust üle-
käigusillaga, milleni viib loo-
duslik jalgtee. Koos Harku jär-
ve äärse puhkeala väljaehitami-
sega on tulevikus plaanitud sin-

na rajada ka valgustus ja katte-
ga jalgteed,

Talveks väliujula taas teisal-
datakse. Haabersti väliujula ehi-
tas Top Marine Infra OÜ ning 
selle maksumuseks kujunes 64 
400 eurot.

Ka Pirita spordikeskuses 
saab pärast 80 aastat taas vä-
liujulas ujuda. Pirita jõe uus vä-
liujula on valmimas selle aja-
loolises paigas jõe vasakpoolsel 
kaldal. Ujula plaanitakse ava-
da 17. juunil. "Pirita jõe vä-

liujula võtab ilmet. Kõik suu-
remad ja mahukamad tööd na-
gu jõepõhja setetest puhastami-
ne, pontoonide ankurdamine, 
kaldaala korrastamine on teh-
tud," ütles Pirita linnaosa va-
nem Tõnis Liinat. "Lõpusirgel 

on vette viivate treppide pai-
galdamine."

Pirita spordikeskuse juht 
Priit Aunroos kinnitas, et vä-
liujula juures on jäänud teha 
veel väiksemad tööd. "Ujula 
juurde paigaldatakse riietuska-
biin, päästevahendid ja infotah-
vel väliujula kasutamise reegli-
tega. Samuti hakkame andma 
värsket infot vee- ja õhutem-
peratuuri kohta," sõnas Aun-
roos. Jõekaldale paigaldatak-
se ka prügikastid ja pingid. 
Väliujula kõrval avatakse väi-
ke liivarand lastele.

Väliujula pikkus on 25 ja 
laius 10 meetrit, ujulas on tä-
histatud neli ujumisrada. Pi-
rita jõe väliujulas suplemine 
on tasuta.

Pirita väliujula planeeri-
ja-ehitaja on samuti Top Ma-
rine. Väliujula rajamine koos 
ettevalmistustöödega maksab  
80 000 eurot.

Veetakso ja tulevikutramm olid ka 
saja aasta eest Tallinnas kuum teema

VÄLIUJULAD Harku järvel ja Pirita jõel ootavad suplema

Bensiinimootoriga trammid kohtumas Pärnu maantee ja Suur-Karja t ristmikul. Foto: Eesti Filmiarhiiv, 1925

Piritale  
sõitvatele paatidele 

ja autodele joosti 
lausa tormi.

Väliujula kasutamise reeglid

• Lapsed võivad väliujulas vii-
bida vaid täiskasvanu järe-
levalvel.

• Väliujula konstruktsioonide 
alt läbi ujumine on keelatud.

• Väliujulas on alkoholi tarbi-
mine keelatud.

• Joobes isikutel on väliujulas 
viibimine ning ujumine kee-
latud.

• Väliujulasse on keelatud 
tuua klaastaarat või muid 
kergesti purunevaid ja vi-
gastusohtlikke esemeid.

• Lemmikloomade ujutamine 
pole väliujulas lubatud.

• Väliujulas ei ujuta risti üle 
ujumisradade.

• Ei hüpata basseini küljelt 
vette, see on ohtlik ja segab 
teisi ujujaid.

• Radadel ujudes hoia parem-
poolset liiklust.

• Ole sõbralik ja arvestav 
teiste samal ajal väliujulas 
viibivate külastajatega.

• Väliujulas viibimine ja ujumi-
ne on omal vastutusel.

Pirita jõe väliujula valmib 17. juunil.
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Avatud on välikohvikud, las-
tealad, kalaturg, käsitöölaat 
ning sadamast sadamasse 
viib meretakso.

Merepidu Talinn Sail oo-
tab huvilisi 16.-18. juulini Va-
nasadamas, Kalaranna kvar-
talis, Patarei merekindluses, 
Lennusadamas ja Noblessneri 
jahisadamas.  Regati projekti-
juht Lennart Sundja kinnitas, 
et kultuuriprogrammi etteval-
mistused  käivad ning etteas-
ted kõigis viies Tallinna sada-
mas saavad  olema suurejoone-
lised. "Meie kultuuriprogramm 
on esimene avalik üritus, mil-
le linn sel aastal üldse korral-
dab," kinnitas Sundja. "Oleme 
valmis pakkuma toredat kont-
sertprogrammi Eesti parimate 
solistide ja välismaiste esineja-
te osavõtul."

Oodata on meeleolukaid kont-
serte 68 eriilmelise ansambli ning 
enam kui 200 artisti osavõtul. 
Lavadel saab näha nii uusi kui 
ammuseid armastatud Eesti ar-
tiste – Smilers, Marju Länik, Tra-
ffic, Regatt, Apelsin, Kosmikud, 
Swingers ja paljud teised.

On mõeldud ka muule mee-
lelahutusele. Näiteks rajatakse 
värskelt kohale toodava liivaga 
rand Kalamajas samale kohale, 
kus inimesed on juba aastaid 
päikesevõtmist nautinud.

Kel aga rannas lebamisest juba 
villand, võib ka merele minna. 
Laevasõidud meretaksoga toi-
muvad nii Noblessnerist, Lennu-
sadamast kui ka Kalaranna ak-
vatooriumist. Merele saab min-
na veel aerulaua, kanuu, purje-
ka ning jahiga.

Kala otse ahjust
Kalaturult saab nii värsket kui 

ks otse ahjust ja pannilt tulnud 
kala. Näpunäiteid jagavad ning 
kohapeal kokkavad Hanno Kask 
ja isa-poeg Koržetsid. Kohapeal 
valmistatud toitu on kõik ooda-
tud maitsma. Avatud on välikoh-
vikud ja käsitöölaat.

Igas sadamas on mõeldud ka 
lastele. Neile jagatakse meretar-
kust ja tehakse sporti. Pere pi-
semaid ootavad ümarmudilane 
Ülo ja viiger Vidrik.

Pidu on ühtlasi Klaipeda ja 
Szczeciniga koostöös kavanda-
tud kaheetapilise noorterega-
ti Te Small Ships Races algus 
Läänemerel. Regati laevastiku 
juht Madis Rallmann kinnitas, 
et töö laevade kaasamisel käib 
hoogsalt. "Loodame, et Tallin-

na sadamas saab merepäevade 
ajal olema piisavalt aluseid, mi-
da imetleda," lausus ta. "Prae-
gu paistab, et Poola seitse uh-
ket purjekat peaks Tallinna saa-
buma. Ka Leedu alused tulevad 
kohale ja ilmselt õnnestub siia 
meelitada mõned Soome laevad. 
Need on siis purjekad, mis hak-
kavad seilama regatil kolme sa-
dama vahel. Meie ühingu STA 
Estonia purjekas Vesta läheb 
ka kindlasti regatile, pole vä-
listatud, et veel mõni laev sel-
le kõrval. Aga vaatame, kuidas 
asjad arenevad, kui palju noori 
purjetajaid kokku saame, praegu 
on veel vara seda kindlalt väita. 
Vaktsineerimise nõue on tervet 
hulka noori välja jätmas. Kaalu-
me kõiki võimalusi, et rohkem 
noori kaasata."

Regatil osaleb 60 Eesti noort, 
kes saavad kätte oma esimese 
kogemuse laevameeskonna osa-
na. Samal ajal pakuvad rahva-
le meelelahutust maal ja merel 
artistid nii Eestist kui ka mujalt 
maailmast, ning sadamast sada-
masse viib meretakso. 

Asendusregatt suurele
Esialgu pidi Tallinnaski toi-

muma noorte suurejooneline õp-
peregatt the Tall Ship Races 2021 
koos 200 Eesti noore purjetaja-
ga. Kahjuks aga otsustasid Soo-
me regatti võõrustavad sadamad 
Turu ja Maarianhamina, et ne-
mad astuvad seekord pandeemia 
tõttu mängust välja. Purjetami-
se graafik muutus sel viisil suure 
regati jaoks teostamatuks. Ei ole 
ju mõeldav, et Klaipeda ja Tal-

linna vahel on laevad kaks nä-
dalat järjest merel. Nii toimub-
ki regatt tänavu poole lühema-
na, väiksema arvu jahtide-
ga ning teise nime all. 
Aga algselt kavan-
datud kultuuri-
programm 
linnarahvale 
toimub siis-
ki kavanda-
tud ulatuses.

Abilinna-
pea Vadim 
Belobrovtsev 
ütles, et otsus 
suur regatt ära jät-
ta tuli raskelt. "Vii-
mase hetkeni lootsime, et 
tänavune The Tall Ships Races 
regatt toimub oma tavapärasel ja 
suursugusel moel. Kuid koroona-

piirangute ja viiruse jätkuva le-
viku tõttu olime siiski sunnitud 
koos teiste regatti võõrustama 

pidanud sadamalinnade-
ga tegema raske otsu-

se, et 2021. aasta 
õpperegatt lük-

kub aastasse 
2024," lausus 
Belobrovt-
sev. "Üle-
ilmse olu-
korra tõttu 

kukkus väl-
ja, et The Tall 

Ships Race-
sest saab sel aas-

tal hoopis the Small 
Ships Races. Ja kuigi toi-

mub ainult väike regatt, otsus-
tati soomlaste loobumisest tin-
gitud tagasilööki mitte südames-

se võtta ja korraldada linnarah-
vale ikkagi korralik kolm päe-
va kestev merepidu."

Rallmann lausus, et algav re-
gatt on üles ehitatud põhimõt-
tel, et igas sadamas purjetajate 
seltskond vahetub. "Probleem 
on praegu olnud selles, et nad 
on vaktsineerimisel kõige tagu-
mises otsas," selgitas ta. "See 
sai ka suure regati korraldami-
sel komistuskiviks, sest Soome 
ei ole nõus laskma riiki vaktsi-
neerimata inimesi. Kuu aega ta-
gasi, kui otsus tehti, paistis olu-
kord ju palju mustemates vär-
vides kui praegu, noored pol-
nud veel vaktsiini saanud. Nüüd 
loodame, et need noored, kes 
pääsevad jahtidele purjetama, 
end ka Covidi vastu ära vakt-
sineerivad."

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Merepidu viib purjekaga 
sõitma ning toob lavale 
Smilersi ja Marju Läniku

Osaleb  
68 ansamblit  
ja enam kui  
200 artisti.

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustas 
Teelise tn 6 kinnistule koostatud elekt-
rivarustuse lahenduse projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja selle lisamaterja-
lid.
Avalikustamine toimus 10.05 – 
24.05.2021. Kehtiva detailplaneeringu 
kohaselt oli ette nähtud elektrivarustuse 
lahenduses  Teelise tn 6//8//10 kinnistul 
asuva olemasoleva jaotusalajaama likvi-
deerimine ning uue jaotusalajaama raja-
mine Teelise tn 2 kinnistuga piirnevale 
alale. Projekteerimistingimuste eelnõu 
kohaselt on ette nähtud liituva kinnistu 
elektrivarustus lahendada olemasoleva 
alajaama baasil, rajades uued kaabellii-
nid, paigaldades liituvale kinnistule jao-
tuskilp ja selle toitele ühendada liitumis-
kilbid. Avalikustamise käigus vastuväiteid 

ja ettepanekuid ei esitatud.
Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustas 
Põllu tn 63//Sanatooriumi tn 2 kinnistu 
projekteerimistingimuste eelnõu ja es-
kiisprojekti. Avalikustamine toimus 17.05 
– 1.06.2021. Eelnõu kohaselt soovitakse 
kinnistule püstitada ühekorruseline tervi-
sekeskus. Tervisekeskus on kavandatud 
amortiseerunud töökodade asemele. Es-
kiisprojekti on koostanud AB Pluss OÜ. 
Nõmme linnaosakogu on eskiisprojekti-
ga tutvunud ja toetab tervisekeskuse ra-
jamist. Avalikustamise käigus vastuväi-
teid ja ettepanekuid ei esitatud.
Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustas 
Tervise tn pikenduse projekteerimistingi-
muste eelnõu ja selle lisamaterjalid. Ava-
likustamine toimus 10.05 – 24.05.2021. 
Eelnõu kohaselt soovitakse rajada ühen-

dustee Pärnu mnt ja Tervise tn vahele. 
Ühendustee rajamisega kaasneb vaja-
dus tänavate rekonstrueerimiseks Viljan-
di mnt raudteeülesõidust kuni Sõpruse 
pst-ni. Avalikustamise käigus laekus 16 
vastuväidet/ettepanekut, mis on edasta-
tud Tallinna Keskkonna-ja Kommunaal-
ametile. Avalikustamisele järgneva avalik 
arutelu toimumise kohta antakse teavi-
tus jooksvalt.

Pirita Linnaosa Valitsus ning Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalamet teata-
vad, et Kloostrimetsa tee 70b ja 70c 
kinnistute detailplaneeringut ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise 
aruannet (edaspidi KSH) tutvustav 
avalik arutelu toimub 24. augustil 2021 
kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses 

Kloostri tee 6 toas 123.
Detailplaneerinu ja KSH materjalidega 
saab tutvuda 5. juulist – 3. augustini 
2021 Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri 
tee 6 tööpäeviti tööpäeva ulatuses.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maatu-
lundusmaa sihtotstarbega Kloostrimet-
sa tee 70b ja 70c kinnistutest ühe vähe-
malt 10% ärimaa ja kuni 90% elamumaa 
sihtotstarbega krundi ja kahe transpor-
dimaa sihtotstarbega krundi moodusta-
mine ning ehitusõiguse määramine kuue 
kuni 3 maapealse ja ühe maa-aluse kor-
rusega äriruumidega korterelamu ning 
ühe abihoone ehitamiseks.
Planeeritava ala suurus on 2,78 ha.
Detailplaneering on kooskõlas Pirita lin-
naosa üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu autor on OÜ Ruum ja 

Maastik ning huvitatud isik on OÜ Skill 
Kapital. KSH viib läbi Keskkonnaagen-
tuur Viridis OÜ.
Detailplaneeringu jooniste ja seletus-
kirjaga saab tutvuda Tallinna planeerin-
gute registris aadressil https://tpr.tal-
linn.ee/DetailPlanning/Details/
DP041220. KSH materjalidega on või-
malik tutvuda Tallinna keskkonnaveebi 
lehel  https://www.tallinn.ee/est/kesk-
kond/Kloostrimetsa-tee-70b-ja-70c-
detailplaneering.
Ettepanekuid ja arvamusi detailplanee-
ringu ja KSH kohta saab esitada Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalametile kuni 
23. augustini kirjalikult aadressil Mündi 
tn 2, 15197 Tallinn või e-postiga kommu-
naal@tallinnlv.ee või Pirita linnaosa arhi-
tektile Tiina.Paalberg@tallinnlv.ee.  

Teiste seas saavad noored kätt 
harjutada ka Eesti noorte purje-
õppeseltsi purjekal Vesta.
STA Estonia
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Näitus Lasnamäe 
lennuvälja ajaloost
Lasnamäe lennuvälja pika ja põneva 
ajalooga saab nüüd tutvuda sõjamuu-
seumi ja Lasnamäe muuseumi koostöös 
valminud näitusel Lasnamäe Centrumi 
aatriumis. Pop-up näitusel näeb arhiivi-
fotosid ja saab teadmisi linnaosa 20. saj 
ajaloo ühe olulisema objekti kohta, tege-
vust leidub ka kõige pisematele ajaloo-
huvilistele. Esimene lennuk maandus 
Lasnamäele juba 1913. a, kuid eriti mär-
kimisväärne oli lennuvälja areng Eesti 
sõjaeelse iseseisvuse kahe kümnendi 
jooksul. Sel ajal valmis suur linnak, mille 
mõned hooned on säilinud tänaseni. 
Näitus Lasnamäe Centrumis jääb ava-
tuks juuni lõpuni, suve jooksul liigub see 
edasi veel mitmesse Lasnamäe kau-
banduskeskusse.

 

Kastellaanimaja  
galeriis avatakse  
Pille Ernesaksa  
isikunäitus

Eduard Vilde muuseumi Kastellaanima-
ja galeriis on avatud Pille Ernesaksa isi-
kunäitus "Ära nuta, kui Sul pole midagi 
viga…", selle aineseks on käsitsi kirjuta-
tud kirjad. Näitus uurib käekirjast ja kir-
jaformaadi eri graafilistest signaalidest 
tekkivat kujutluspilti persoonist ja tema 
identiteedist. Käsitsi kirjutatud kiri, mis 
nüüdseks pea igand, on kui dokument ja 
arhiiv, mis esindab ühes inimeses toimu-
vat isiklikku ja ainuomast protsessi. Sel-
leks et vältida ilusa suhtlusvormi hääbu-
mist, on külastajad oodatud näituseruu-
mis kirja kirjutama. Väljapanek jääb ava-
tuks 2. juulini, galeriid saab külastada T, 
N-L kl 11-17 ja K kl 11-18.

 

Corelli Music jätkab 
suvemaratoni
Corelli Music jät-
kab 20. ja 21. 
juunil sarja "Ki-
rikupühad 
Maarjamaal" 
kontsertidega, 
mis seekord 
seonduvad valgete 
ööde ja jaanipäeva ela-
mustega. Suveõhtutel toovad kirikutesse 
kitarrist Andre Maaker (pildil) ja keelpilli-
kvartett Prezioso elegantse programmi 
"Old Church – varemeist püütud helid". 
Kirikuvõlvide all saab nautida imeliselt 
müstilist muusikat, kuhu Maaker on juba 
aastaid kogunud oma nägemusi ja vi-
sioone seoses vanade kirikute meeleolu-
dega. Lisaks kuuleb kontserdil veel teisigi 
tema teoseid. 20. juunil kl 20 toimub 
kontsert Rapla Maarja-Magdaleena kiri-
kus ning 21. juunil kl 20 Simuna Püha Sii-
moni kirikus.

ALGAB KESKLINNA  
SUVEKONTSERDISARI
Juunist kuni augusti lõpuni saab muusikat nautida 
kesklinna mitmes kaunis paigas, programm on koos-
tatud nii, et igaüks leiaks sellest endale midagi. Kesk-
linna suvekontsertide sarjas astuvad üles: 30. juunil 
Falgi pargis Naised Köögis, 14. juulil Kodu pargis  Liis 
Lemsalu (pildil), 28. juulil Tornide väljakul Kadri Voo-
randi duo Mihkel Mälgandiga, 11. augustil Tiigiveski 
pargis Siiri Sisask koos Robert ja Anti Jürjendaliga. 
Sissepääs on kõigile tasuta.

Minu  
TALLINN

Naised arvavad,  
et vaktsiin takistab emaks 
saamist

Võistlustantsija Kristina Tennokese

Soovitan vaktsineerimisele mõelda neljakümnestelgi. Mina 
ise olen vaktsineeritud juba seepärast, et puutun oma 
töös palju kokku lastega. Juhendan lasterühmi ja sa-
muti täiskasvanute seltskonnatantsu gruppe. Ma ei 
taha haigust edasi kanda ega soovi ka ise pisikuid 
saada. Kõhklejate seas olen kohanud arvamust, et 
vaktsiinisüst mõjutab rasestumist. Kartus, et vakt-
sineerimine kahandab lapsesaamise võimalust, 
näib olevat piduriks just 30-40-aastaste naiste-
rahvaste seas. On raske hinnata, kas kahtlusel 
on ka tõepõhi all või on tegu lihtsalt müüdiga. 
Kes aga reisida ja end hotellis või spaas vaba-
malt tunda soovivad, peaksid küll vaktsineerimi-
se ära tegema. Meie saame oma tantsutrennide-
ga jätkata juba tavarütmis. Paraku taastus see 
rütm alles suve eel.  Siiski oleme saanud hooaja lõ-
puspurdi anda ja tantsuvõistlusi pidada.

• Ajal, mil koroonavaktsiini jagati vaid eakatele, tormasid ka nooremad inimesed vaktsineerimiskeskusse süsti 
saama. Samas nüüd, kui kõik on oodatud vaktsineerima, inimesed kõhklevad. Pealinn küsis, miks see nii on.

TANTSUTREENER: Ma ei taha, et mõni 
lastest minu pärast haigeks jääks

Vaktsineerimiseks 
valmistudes ei  
pea kaitsesüsti 
kartma
Taimetark  
Mercedes Merimaa

Vaktsineerimiseks 
tuleks valmistuda. 
Nii nagu sportla-
sedki enne võistlusi 
treenides end otsus-
tavaks hetkeks pare-
masse füüsilisse vormi 
ajastavad. Miks mitte tai-
medegi abil! Kui eelnevalt 
igas mõttes immuunsussüsteemi tu-
gevdatud, ei peaks tavajuhul küll vakt-

sineerimist pelgama. Organismi saab 
praegu puhastada näiteks 

põletikuvastase tee-
kummeliga, mis just 

õisi lahti ajamas. 
Klassikaline 

mürkide orga-
nismist välja 
ajaja ja puhas-
taja on võilill. 
Kuigi ta on 
suuresti ära 
õitsenud, kõl-

bavad organis-
mi turgutami-

seks lehedki. Tuleb 
ta lihtsalt seedita-

vaks teha. Leeskputk 
põhjamaa loorberina on 

maitsetaimena hea makspuhastaja.

Koroonat põdenuna 
tean, et see pole  
tavaline viirus, vaid 
märksa suurem
Õpilasesinduste liidu juhatuse  
aseesimees Lennart Mathias Männik

Minu arvates on vaktsineerimine oluli-
ne kõikidele, olgu siis noorukite-
le 18+ või  vanemaile. Olen 
igati selle poolt! Seda 
enam, et olen ka ise selle 
viiruse läbi põdenud. Kui 
koroona kohal on, saad 
aru, et tegemist on tavali-
se viirusehaigusega võr-
reldes millegi märksa hul-
lemaga. Maitsemeele kadu-
mist ei andnud näiteks tavali-

se nohuse ninaga võrrelda ja sisemine 
tunnetus ajendas testi tegema. Õnneks 
põdesin ma koroona küllalt lihtsalt läbi. 
Väga suurt köha ei olnud ja kurk ka hul-
lusti ei kipitanud. Pean aga oluliseks ka 
haiguse juba läbi põdenud inimestel esi-
mene kaitsesüst kätte saada. Kindel on 
see, et inimesed vajavad suvel kultuuri-
sündmusi pärast koroonaviiruse karan-

tiiniaega rohkem kui kunagi va-
rem! Koos sündmuste kor-

raldajatega ja teadlaste 
abiga tuleb muidugi 

mõistlikud piirangud, 
nagu näiteks testimi-
sed vmt, paika pan-
na. Ettevaatus enne-
kõike, viirus on ju en-

diselt olemas, kuigi 
päevas nakatub korda-

des vähem inimesi.

Loobusin oma  
vaktsiinist inimese 
kasuks, kes seda  
rohkem vajas
Majandus- ja haridusteadlane  
Väino Rajangu

Talvise koroonavaktsiini defit-
siidi tingimustes loovutasin 
perearsti kõne järel oma 
võimaluse teistele, kel 
parasjagu vaktsiini roh-
kem vaja läks. Tegin 
toona kodus remonti 
ja väljas rahva hulgas 
liikuda peaaegu ei tul-
nudki. Nüüd, suve ede-
nedes, aga on tekkinud 
plaan eelmisel aastal ära 
jäänud turismireis välismaale 

sel sügisel siiski teoks teha. Vaktsinee-
rimise vastane ma ei ole! Siiski soovik-
sin, et paljud olulised tegurid oleksid 
paremini läbi analüüsitud ja selgitatud. 
Näiteks vaktsineerimispassi võimalu-
sed. Olen kuulnud, et vaktsineerimise 
mõju kestab maksimaalselt kaheksa 

kuud. Kui esimesed vakt-
sineerijad sel juhul 

peagi teisele rin-
gile lähevad, 

oleks ehk tar-
gem hoopis 
nendega 
ühineda. 
Potent-
siaalsed 
vaktsinee-

rijad vaja-
vad otsusta-

misel rohkem 
selgust.

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

www.pealinn.ee
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